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 املقدمة
 

 

بالعّز والبهاء, وتطّول بسبوغ النعماء, وتفّضل  احلمد هلل الذي تّفرد

أفضل جبزيل العطاء, محدًا نستوجب به رضوانه, ونستحق به غفرانه, و

, وعلى آله الطيبني على سّيد اخللق أمجعني حممد تسليم الأمّت الصالة و

قيام , والتابعني له بإحسان إىل  غّر امليامني, وأصحابه الالطاهرين 

 يوم الدين.

 وبعد:

نشأت يف جمتمع إثيّن ظاهره األلفة وقبول اآلخر, وحيمل يف باطنه 

ككّل اإلثنيات الدينّية واملذهبّية تساؤالت وتساؤالت, توّلدها عادًة اختالفات 

اآلراء واملواقف من قضايا عقدّية وفقهّية وتارخيّية, وتتكّون برتاكمها املذاهب, 

لحوظة بني واقع مشهود, وبني مسمو  وتفرتق الِفرق, كما توّلدها الفوارق امل

قرتن ذلك خبياالت شعبّية متزج بني احلقائق واألوهام, يخمالف له موروث, و

وتطلق على ألسنة الناس قصصًا وحكايات يرسم فيها قلم اخليال صوره بيد 

خبيئة مع عاطفته وهواه, يف ظّل جهٍل منتشر, وآثار من بقايا عصبّية ممجوجة 

 املواقف على فلتات اللسان. كدر عند ظاهرةو صفاء فطرة الناس,

أتبا  به  ُه, الذي يواَجالتقّيةالنعت بـ ظاهرالوكان من مجلة ذلك 

حصحص به  إذا قابلوا تساؤل أحد جبواب موضوعّي ,البيت أهل مدرسة 
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ينكفئ التساؤل هائمًا يف صدر صاحبه, لعّل الذي احلق, وأسفر به الصبح, ف

خفي خلفه أمرًا خيشى الكالم, وتلّطفًا مصطنعًا يف البيان, ُي مسعه كان مواربًة يف

قف من رونق امن مضمونها, واملو الكلماتبذلك صاحبه من إظهاره, فتفرغ 

همًا, فتغلق أبواب التفكري, وحتشرج الكلمات, , ويغدو اإلخالص متَّاتهصّح

وحدة هذه ويتيه احلوار بدل أن يوّلد بوصلة هداية ُتعني على رسم الطريق إىل 

قتها النزاعات, واستقوى أبناؤها على بعضهم بالتُّهم األمة, اليت طاملا مّز

والشائعات يف حرٍب إعالمية ضروس مل تبِق ومل تذر, حتى ضاعت صورة 

ر حريان يف همة, واملوقف مصطنع, وامُلحاِو, فالكلمة متَّقّطعت أشرعته, واحلّق

احلوار احملاورون, وانطوى  متاهٍة ال يدري كيف خيرج منها, حتى عزف عن

العلماء على كلماٍت موروثة كانت يف معظمها جزءًا من تراث غاضب من 

 فيه إيثارًا لدنيا زائلة, أو خوفًا من بطشة نازلة.أًل اظروف حياة أهله, أو مم

فاصاًل بني جدارًا األمة داخل فق ُينشئ عت بالتقّية كيفما اّتالّن إّن

كّل حوار إىل ما ُيشبه حوار الطرشان, ويعّطل التوافق حيّول باستحكامه  بنائها,أ

طرفًا قد ذهب إىل ما ذهب إليه تقّيًة, وينتهي األمر إىل  على أّية قضّية باعتبار أّن

عدم الوثوق مبا يقول, وعلى هذا فلن حيمل كالمه على حممل اجلّد ولو نطق 

ه, وال املسيء بالشهادتني, وإذا صارت احلالة هكذا فال احملسن ينجو بإحسان

 ساءته ميكنه االعتذار عن إ

مجيع املسلمني قائلون جبوازها أو مفتون حبسبها, سواء  والغريب أّن

الذين يصّرحون جبوازها, أو الذين يهامجونها, يكفي لبيان ذلك الرجو  إىل 

األدّلة القرآنّية, واألحاديث النبوّية, وإىل فتاوى فقهاء مجيع املذاهب اإلسالمّية 

يتعّلق بباب اإلكراه ومسائل الِفَتن, كما سيتضح من البحث الفقهي املتعلق  فيما
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بها عند املذاهب الثمانية
1
. 

على هذا املفهوم, وتعتربه تؤّكد  مدرسة أهل البيت ومّلا كانت 

جائزًا بني املسلمني واملشركني, وبني املسلمني واملسلمني, مقّيدًا بضوابط 

على األحكام التكليفّية اخلمسةوشروط, وينقسم املوقف منه 
2
حبسب الظروف  

حتديد مفهوم لذا فإن اليت يعيشها املسلم, وحبسب ما ينتجه ذلك املوقف, 

التقّية  جادٍّ بني  حوارّي عمٍلَصون كّل عترب خطوة َقْبلّية لُيوبيان شروطها

, وماله, وعرضه, نفسه اإلنسانبه املسلمني, كما يعترب تأصياًل لسلوك حيفظ 

وحيفظ به سالمة دينه ومعنوياته, وهو ما تفرضه مقاصد الشريعة, وتقوم عليه 

 سرية العقالء.

إن مراجعة كتب التاريخ ُتظهر أن باب القهر واإلكراه مل يوَصد طيلة 

وشيعتهم النصيب  ألف وأربعمئة عام إال قلياًل, نال فيها أهل البيت 

كن حتى هذه األيام, وقد ساهم األوفى, واليزال احلال كذلك يف كثري من األما

يف هذا الظلم األمراء, والعلماء, والسفهاء, كلما أتر  أحدهم قربته منه جاء 

دور اآلخر, فماذا يفعل املظلومون املقهورون, وعلى أّي وجٍه يهيمون ؟, لقد 

قادتهم فطرتهم مجيعًا على اختالف مذاهبهم إىل التماس طرٍق للنجاة, فعمدوا 

نًا, وإىل الكتمان آخر, وإىل مداراة الناس ثالثًا, وإىل التبّسم يف إىل التخّفي حي

وجه الظلمة وأصحاب السلطان
3
و ... إخل يف خطوة تنسجم مع قوانني الكون,  

فإن احلفظ ودفع األذى منهج فيه يشمل كّل الكائنات ضمن ما ميكن أن نسّميه 

                                                           

. املذاهب الثمانية: الشيعة اإلمامّية, الزيدية, األحناف, الشافعّية, احلنبلّية, املالكّية, 1

 الظاهرّية, واألباضّية.

. األحكام التكليفّية اخلمسة هي: الواجب, احلرام, املستحّب, املكروه, املباح, وهو التقسيم 2

 .املعتمد للحكم التكليفي يف مدرسة أهل البيت 

 . وسيتضح ذلك من خالل احلديث عن تقّية الصحابة والتابعني وتابعيهم إىل هذه األيام.3
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التقّية الكونّية دليل على املشروعّية, وهو ما يرتقي بالتقّية عن احلاجة إىل 

لتصبح خمالفتها هي اليت حتتاج إىل دليل, كما أّن ما قاموا به هو سرية عقالئّية 

قائمة يف البشر, حيفظون بها سالمتهم ومروءتهم, ويصونون بها أمواهلم 

وأعراضهم, وهذا ما يفّسر جلوء منكريها لفظًا إىل التسّتر بفقه اإلكراه وااللتزام 

ن العالقة بينهما عالقة السبب باملسبب, وهو ما سيأتي بيانه عند بها عماًل, لكو

 احلديث عن أدّلتها وفقه مسائلها.

ومما ال ينبغي إغفاله عند احلديث عن التقّية هو أنها متنح اإلنسان فرصًة 

للنجاة بنفسه واحلفاظ على ِعرضه وماله, ولكنها حترمه من حريته, وحتّد من 

, وعدم الوثوق باآلخرين, وتقتل واالنزواءباحملدودّية  إمكانّياته, وتطبع حياته

يف نفوس أتباعها براعم األمل والطموح مبا توّلده يف نفوسهم من االستكانة إىل 

الواقع, والتطبيع مع األقوياء فيه, كّل ذلك ليحصل أصحابها على األمان 

لشعوب, املنشود, وال شّك يف أّن ذلك كّله مما ُيلحق األذى حبياة األمم وا

ويفتك بأحناء حياتهم الثقافّية واالقتصادّية واالجتماعّية والعلمّية والسياسّية, 

ويبعدهم عن الرشد والنمّو, فإنه ال حضارة وال علوم وال اقتصاد وال ثقافة إال 

 مع احلرّية.

إن مسرية آالم الِفنت والعصبيات تدفعنا إىل البحث عن خمارج أمان من 

, من خالل مراجعة هادئة لبعض ما نتخّيله من الدِّين الفوضى اليت حنن فيها

وهو ليس منه, مما ظاهره إكراه اآلخرين على ما نعتقد, ومحلهم على رؤية ما 

نرى, وإاّل فسيف التكفري مسّلط على رقابهم, واستباحة األموال واألعراض 

ميهما واقفة ببابهم !, وهذا ال يتحقق إاّل بالرجو  إىل الكتاب والُسّنة, وتقد

على أقوال الناس, فاإلهلّي أحّق أن ُيقدَّم وال ريب, ولكن ال كما يفهمه 

األجالف واجلاهلون, وإمنا من خالل حبٍث موضوعّي يف نقاط أساسّية: ما 

اإلسالم, ومن هو املسلم ؟, ما هو حّق املسلم على املسلم ؟, ما واجب 
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م وما أحكامها ؟, ما املسلمني جتاه غريهم من الناس ؟, ما البدعة يف اإلسال

الشروط الواجب توّفرها يف الفقيه الذي ينطق باسم الدِّين ؟, ويف الذي ينّصب 

وأمواهلم وأعراضهم ؟, كيف نتعّرف على الناس  نفسه قاضيًا يتحّكم بأرواح

آراء مذاهب املسلمني ؟, وهو أمٌر نَدَر مْن ُيصيب احلقيقة فيه, ألننا نطلبه 

جهٍل عميق, فنحن مل نعتد أن يقرأ بعضنا بعضًا يف  بطريقة خاطئة, تنّم عن

مصادره األساسّية, وإمنا نعتمد دومًا على ما كتبه اخلصوم, وذاعت به الشائعة, 

وحضَّت عليه العصبّية, وينسب بعضنا إىل بعض غري مقالته, ويّتهمه خبالف 

 ني.رأيه, وخري شاهد على ذلك ما تنسبه كتب امللل والنحل إىل مذاهب املسلم

كما تدفعنا إىل مراجعة ما ورد يف روايات كتب اإلكراه والِفنت, 

طلقات وجوب ُموَعْرِضها على الكتاب الكريم, والتدّبر فيها بعد تصحيحها, ك

لّبس األمر على بعض املتفّقهني فضاًل عن مما طاعة الَظَلمة وعدم جماهدتهم, 

العوام, فإنه وإن كان يشبه التقّية يف بعض مظاهره, إال أنها متتاز عنه بأنها تبقي 

الباطل باطاًل يف نظر املسلم بنحٍو صريح, ولكنها تأمر بعدم الوقوف يف وجهه 

ه, فهي عندما يشّكل خطرًا كبريًا على اإلنسان دون أن يكون قادرًا على مواجهت

وحتِفزهم باجتاه الفرصة املناسبة, تبقي جذوة احلق متَّقدة يف صدور أصحابها, 

فالتقّية ليست سلوكًا دائمّيًا, وإمنا هي تصّرف خاّص يعاجل ظرفًا خاّصًا, وينبغي 

االلتفات إىل حتقق شروطها, حتى ال خيرج العمل بها عن املشروعّية, فإن  دومًا

 مة على األحكام التكليفّية اخلمسة.مقسَّ -كما ذكرنا  -أحكامها 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن ما سّطره فقهاء املذاهب السبعة غري الشيعة 

اإلمامّية من أحكام ترتبط بالتقّية يف كتبهم الفقهّية, مما يتعّلق جبواز إظهار ما 

خيالف احلّق يف العقيدة, وما خيالفه قواًل وعماًل يف مسائل الشريعة عند حتقق 

اإلكراه, يتجاوز ما سّطره الشيعة يف كتبهم, وما ذكره أئمتهم من حدوٍد 

وشروط لصّحة التقّية, حتى أجراها بعض فقهاء تلك املذاهب يف الدماء, 
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وجتاوزت مماألتهم للظاملني أحيانًا كل توّقع, حتى ضاعت صورة احلق واشتبه 

 لفقهي.أمره على اخللق, وهو ما سيظهر من خالل البحث التارخيي وا

بالتقّية تبعًا الستغالهلا يف  علماء مدرسة أهل البيت اهتّم لقد 

, وقّدموا عنها عددًا من الدراسات, كان أهّمها ما ضّدهم الصراعات املذهبية

 يلي:

ة والصحابة وصيانة القرآن الكريم: تأليف آراء علماء املسلمني يف التقّي .1

لعقيدة  وجيز جدًاالسيد مرتضى الرضوي: وهذا البحث هو استعراض 

من أهل رين إىل عقيدة بعض العلماء واملفسِّ إضافًة ,ةالشيعة يف التقّي

علماء البحث أسباب نشوء التقية ورأي  وعاجل ,ة أيضًاة يف التقّينَّالُس

ة بني ضمن جمموعة من املباحث اخلالفّي املسلمني فيها بشكل وجيز جدًا

 مس عشرة صفحة.املوضو  اخلحجم مل يتجاوز , وة والشيعةنَّالُس

التقّية )مفهومها, حّدها, دليلها(: للشيخ جعفر السبحاني: وهو حبث  .2

وهو قّيم يف موضوعه وطريقته سلسلة أحباث فقهية قام بها الشيخ, من 

عاجل فيه  ,إال أنه وجيز حبيث ال يصل إىل مخسني صفحة ,ومباحثه

تارخييًا, وحمنة الشيعة يف ة ة يف ظل األنظمة القمعية, والتقّيضرورة التقّي

ة يف الكتاب العزيز ة, والتقّيوالغاية من تشريع التقّي ,العصر األموي

ة, واآلثار البنَّاءة ة, وشبهات حول التقّيوالُسنَّة الشريفة, وأقسام التقّي

ة, وقد بقيت كثري من املواضيع واإلشكاالت اليت تطرح اليوم على للتقّي

ابة, األمر الذي يستدعي دراسة أوسع بساط البحث دون تعرض أو إج

وأمشل, فضاًل عن أن أحباث الكتاب جاءت يف بعض األحيان غري 

 مرتابطة, ويف أحيان أخرى غري مستوفية.

ة يف الفكر اإلسالمي: تأليف مركز الرسالة, وهو أوسع عمل يف هذا التقّي .3

حيث جاء يف حدود مئة ومخسني صفحة موّزعة على أربعة  ,اجملال
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ة باإلكراه, ثم أركان تناول املؤلِّف يف الفصل األول عالقة التقّي فصول:

كره عليه, ثم اإلكراه, وأنواعه, ودور القواعد الفقهية يف بيان حكم ما ُي

ق بني الضرورة واإلكراه, وهذا الفصل مهم جدًا باعتباره الركيزة اليت فّر

لثاني وتناول يف الفصل ا ,تقف عليها أغلب مباحث الفصول الالحقة

أدّلة التقية وأصوهلا التشريعية من القرآن والُسّنة والعقل ودليل اإلمجا , 

ص الفصل الثالث وخصَّ ,نقله عند الفريقني بذلك على ما صّح معتمدًا

فاق, ة وبيان أهميتها وفوائدها, وبيان الفرق بينها وبني النِّألقسام التقّي

ة يف كتب املذاهب ّيأمَّا الفصل الرابع واألخري فكان عن صور التق

 األخرى, وبيان صورها القولية, والفعلية, والفتاوى اخلاصة مبسائلها.

ة عند املذاهب والفرق اإلسالمية: تأليف ثامر هاشم حبيب واقع التقّي .4

العميدي, ويرد عليه نفس اإلشكاالت السابقة من اإلجياز والتعامل مع 

 ة.املوضو  بشكل إيديولوجي أكثر منه معاجلة حمايد

جواد القزويين, حبث فيه السيد ة: تأليف األدلة اجللّية على جواز التقّي  .5

شبهات  ورّد ,ة يف زمن األنبياء والشيعة يف العصر األموي والعباسيالتقّي

 ة ... والكالم فيه كالكالم يف سابقه.ة ومسائل أخرى تتعلق بالتقّيالتقّي

يتعلق أقسامها وما لقد توخيت يف هذا الكتاب استعراض التقّية جبميع 

القرآنية الصرحية, ومناقشتها من حيث  بها من تفاصيل, واستعراض أدلتها

الداللة والسعة والشمول واإلطالق والتقييد وما إىل ذلك, واستعراض 

الروايات واآلراء املرتبطة بها عند مجيع املسلمني, مع مناقشتها وترجيح ما يبدو 

الت حول مفهومها, ودوافعها, إشكا ما يطرح من, ومناقشة أنه احلق

سبابها, ومشروعيتها, وما إىل ذلك, وما يسببه تطبيقها من إشكاليات, وأ

وتقديم بعض احللول املناسبة هلا, من خالل حبث موضوعيٍّ شامل يهدف إىل 

وما ينتج عنه من إشكاالت حقيقة هذا املفهوم وتطبيقاته املختلفة, استجالء 
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 دّية, وثقافّية.فقهّية, واجتماعّية, واقتصا

وعرضت بعض السابقة استفدت من الدراسات وأنّوه هنا إىل أنين قد 

ادره األساسية وَخرَّْجُتُه منها, فالعلم مسألة تراكمّية كما هو نقوهلا على مص

معروف, وأسأله تعاىل ألصحابها عظيم األجر ودوام التوفيق خلدمة الدين 

 احلنيف.

الوثائقي القائم على حتصيل نهج املعلى لقد اعتمدت يف هذا الكتاب 

وهي تتوز  على وثائق جمموعة كبرية من الوثائق ونقدها داخليًا وخارجيًا, 

شرعّية وتارخيّية, يضاف إىل ذلك استدالل عقلي ومنطقي, وحبوث لغوّية, 

حبيث ميكننا القول بأنه قد مّتت االستفادة من عدة مناهج حبسب طبيعة الوثيقة 

 ان الغالب هو املنهج التحليلي.حمّل البحث, وإن ك

 أبواب: أربعةعلى كتاب وقد مّت تقسيم ال

مفهوم التقّية وموجباتها, فاستعرضت يف فصله األول  :الباب األول

املعنى اللغوي للتقّية, ومعناها االصطالحي, وكيفية ورودها يف القرآن الكريم 

 والُسنَّة الشريفة, وكذلك ذكر أقسامها.

الثاني عن موجبات التقّية, باعتبارها ُسنَّة كونية وحتّدثت يف فصله 

صل إىل نتيجة مفادها أن مشروعّية طبعي إنساني, وسرية عقالئّية, أل وتصّرف

التقّية ال حتتاج إىل دليل, إمنا الذي حيتاج إىل دليل هو إنكارها باعتباره خمالفًا 

بنماذج من تقّية  -لتأييد ذلك  - ني وللُسنَّة الكونية, ثم استعنتللطبع اإلنسا

 ,عن عوامل نشوء التقّية والتابعني, ثم حتدثت والصحابة  األنبياء 

الذاتّية واملوضوعّية, واألوىل ترجع إىل الطبيعة اإلنسانية وما فيها من األنانيّة 

وحب الذات, وما يوّلده ذلك من اضطهاد لآلخرين, والثانية حكاية لصفحات 

طرت اإلنسان هلذا السلوك, ليحفظ نفسه, من تاريخ الظلم واالضطهاد اض

 وماله, وِعرضه.
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أدّلة التقّية, حيث حفل الفصل األول من هذا الباب  :الباب الثاني

باألدّلة القرآنية اليت مت عرض مضامينها وتدقيق دالالتها, وحفل فصله الثاني 

مجيع  ريف عندباألدّلة من الُسنَّة الشريفة كما هي واردة يف مدونات احلديث الش

يل العقلي وباإلمجا , يف خامتة الفصل االستدالل بالدل املسلمني, ثم أكملت

 على إشكاالتهم. ثم استعرضت أدّلة منكري التقّية وأجبت

آراء فيه  تفقه التقّية يف قنواته املذهبّية, وقد استعرض :الباب الثالث

املذاهب الفقهية الثمانية, ومّت تقسيم البحث فيه إىل قسمني: أوهلما فقه التقّية يف 

املذاهب األربعة املعروفة مضافًا إليها مذاهب الظاهرية, والزيدية, واألباضية, 

وقد مّت اعتماد منهج البحث عند املذهب احلنفي باعتباره املنهج األوسع, حيث 

ّية وأحكامها من خالل ما مسَّاه يف كتبه الفقهية فّصل البحث يف مسائل التق

كتاب اإلكراه فتّم تعريف اإلكراه, وبّينت العالقة بينه وبني التقّية, ثم ,

ذكرت حدوده وشروطه ثم أحكامه, ومّتت مناقشة األدّلة املذكورة, وذكرت 

 أقوال بقّية املذاهب يف مجيع املسائل.

اإلمامّية, حيث استعرضت مسائلها وثانيهما: فقه التقّية عند الشيعة 

استعراضًا وافيًا, خصوصًا يف إجزاء املأتي به تقّية, وترتيب آثار الصحة على 

العمل املأتي به تقّية, كما مّتت مناقشة بعض املسائل اهلامة اليت يتعرض هلا 

 الناس كثريًا يف حّجهم وصيامهم وغري ذلك, مع مناقشة وافية آلراء األعالم.

إشكاليات التقّية وحلوهلا, وفيه ثالثة فصول,  رابع:الباب ال

استعرضت يف فصله األول حبثًا عن التقّية والباطن, حيث ظّن بعض املسلمني أن 

ظاهرًا وباطنًا خيرج عن حّد التأويل املقبول  للدين عند شيعة أهل البيت 

احلديث  عند سائر املسلمني, وعّدوا التقّية من الباطن, وقد مّت يف هذا البحث

عن الظاهر والباطن يف العقيدة والشريعة, ثم حتدثت عن الفرق بني التقّية 

والنفاق, فبّينت أن النفاق هو إضمار الكفر وإظهار اإلميان, بينما ليس يف التقّية 
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إضمار الكفر, بل إضمار احلق وكتمان اإلميان حماماة عن النفس أو ما يقوم 

ة ألحد, بل شّرعت لدفع أذى اآلخرين, مقامها, كما أنه ليس فيها سوء طوّي

ثم بّينت أنها ليست سلوكًا دائمّيًا, وذلك جوابًا عّمن يعّدها لونًا من النفاق, أو 

أن فيها سوء طوّية حنو املخالفني, أو أنها سلوك دائمّي, واستعرضت يف فصله 

لبّية على الثاني آثار العمل بالتقّية, وما ينتجه االضطرار الطويل إليها من آثار س

نواحي احلياة السياسّية واالجتماعّية والثقافّية واالقتصادّية وغريها, ثم 

استعرضت يف فصله الثالث بعض احللول اليت ختّلص األمم واألفراد من 

الظروف امللِجئة إىل التقّية كاملواطنة, فتّم حتديد مفهومها, وحصر مقّوماتها, 

لقاتها, مع مناقشات وافية آلراء وأضفت بعض املناقشات الفقهّية لبعض متع

بعض الباحثني, تاركًا البحث املوسع واملستفيض فيها لبحث قادم إن شاء اهلل 

 تعاىل.

وعي ضحبث علمي مو ا سّطر من أبواب وفصول هذا الكتابتّم مبف

حول مستقبلية شّكل لبنًة يف بناء حبوث يفيد الباحثني املدققني, وي ,جديد يف بابه

 شاء اهلل تعاىل.إن عنواناته 

من صواب فبتوفيق اهلل الذي أشكره ما بقي الليل والنهار,  فما كان فيه

 ما كان فيها ّمن رعايته لي, ودوام نعمته علّي, وأسوما سّبح له شيء, على ُح

من خطأ أو خلل أو تقصري, فمن ضعف علمي, وقّلة حيليت, فأرجو ممَّن عثر 

نقصًا أن يلفتين إىل نواحيه, فالغاية هي  على زّلة أن يرشدني إليها, وممن الحظ

وأسأله تعاىل السداد جلميع املسلمني, , طلب احلقيقة وجتسري اهلوة الفكرية

 ليشملين بتسديده, ويهديين بَهديه, إنه وليُّ التوفيق.

 
 

 نظامعبد اللطيف عبد اهلل 



 

 

 األولالباب 

 

 

 

 مفهوم التقّية وموجباتها
 

 

 .الفصل األول: مفهوم التقّية

 .الفصل الثاني: جذور التَّقيَّة وموجباتها

 

  



 

  



 

 

 

 

 الفصل األول
 
 
 

 مفهوم التقية
 

 

 

 متهيد.

 أواًل: املعنى اللغوي للتقّية.

 ثانيًا: املعنى االصطالحي للتقّية.

 يف القرآن الكريم. ثالثًا: التقّية
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 .خامسًا: أقسام التقّية
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 متهيد

البّد يف أّي حبث من حتديد معاني مصطلحاته, ليكون الباحث فيه على 

 بّينة من أمره, ولُيعيُنه ذلك على تشخيص إشكالّياته واستخالص حلوهلا.

له ذلك, البّد له أواًل من استعراض املعاني اللغوّية لألمساء وحتى يتّم 

الداّلة على تلك املصطلحات, لوجود ارتباط ولو من وجه بني املعنى اللفظي 

لذلك االسم وبني معناه االصطالحي, الذي َتَواَفَق عليه أصحاب 

ن االختصاص, وأطلقوه على مسّماه بناًء على اجلهة املأخوذة بعني االعتبار م

املعنى اللغوي لإلسم, ومدى ارتباطها بواقع املسّمى وحقيقته, وهو ما يظهر 

من التعريفات اليت يطلقها عليه الباحثون لبيان ماهّيته, أو لشرح امسه وحتديد 

 مفهومه ومقّوماته.

لذا سنبحث عن املعنى االستعمالي
1
يف أدبياتنا الدينّية  التقّيةللفظ  

ومالزماته, ثم نناقش التعريفات املبّينة ملاهّيتها, أو  ناظرين إىل معناها اللغوي

 الشارحة المسها؛ وذلك لبيان حدودها, وحتديد أقسامها.

كما سنبحث عن عمق جذورها يف التصرفات اإلنسانّية, وعن عوامل 

تشريعها الذاتّية واملوضوعّية, فتنجلي بذلك صورتها, وُتحّدد شروطها 

 وحدودها.

                                                           

ا: املعنى الوضعي, وهو املعنى املوضو  له اللفظ, . ُتقسم معاني األلفاظ إىل ثالثة أقسام: أوهل1

وثانيها: املعنى االستعمالي, وهو املعنى املستعمل فيه اللفظ, وهو املعّبر عنه يف علم أصول الفقه 

, وثالثها: املعنى املقصود من اللفظ, وهو املعّبر عنه يف علم أصول الفقه املراد االستعماليبـ

 .املراد اجلّديبـ
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 عنى اللغوي للتقّيةأواًل: امل

وقاُه اهلُل َوْقيًا وِوقايًة  :وقي :ابن منظورورد يف لسان العرب لـ

 وواِقيًة: صانه ...

ويف احلديث: َفَوقى أَحُدكم وْجَهه الناَر؛ َوَقْيُت الشيء أقِيه إذا ُصْنَته 

 وَسَتْرَته عن األذى.

وقوله يف حديث معاذ: وَتَوقَّ َكرائَم أمواهِلم, أي َتَجنَّْبها, وال تْأُخذها 

 يف الصدقة, ألنها َتكُرم على أصحابها وَتِعزُّ, فخذ الوسط ال العالي وال النَّازل.

وتوقَّى واتَّقى مبعنى؛ ومنه احلديث: َتَبقَّْه وتَوقَّْه, أي اسَتْبِق نفَسك 

 وَتَحرَّْز من اآلفات واتَِّقها ... وال ُتَعرِّْضها للتَّلف,

      ووقاُه: صاَنه, ووقاه ما َيكَره: محاُه منه, ويف التنزيل:

...  ]اإلنسان[. 

وتوقى واتقى مبعنى, وقد تَوقَّْيُت واتََّقْيُت الشيء, وَتَقْيُته َأتَِّقيه وَأْتِقيه 

...ُتقًى وَتِقيًَّة وِتقاء: َحِذْرُته, واالسم التَّقوى ... وقوله تعاىل:        

       ]وأهٌل أن ُيعَمَل مبا يؤّدي , أي هو أهٌل أن ُيتََّقى ِعقابه, ]املدثر

 إىل َمْغِفرته.

  وقوله تعاىل:         ...  ]معناه  اْثُبت على ]األحزاب ,

 تقوى اهلل وُدْم عليه.

... وقوله تعاىل:         ...  ]جيوز أن ]آل عمران ,

مجعًا, واملصدر أجود, ألن يف القراءة األخرى: إال يكون مصدرًا وأن يكون 

 أن َتتَُّقوا منهم َتِقيًَّة, التعليل للفارسي.

 التهذيب: قرأ محيد َتِقيَّة, وهو وجه, إال أن األوىل أشهر يف العربية ...
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 التهذيب: ابن األعرابي: التُّقاُة والتَِّقيَُّة والتَّْقوى واالتِّقاء كله واحد ...

قلت: وهل للسَّيف من َتِقيٍَّة ؟, قال: نعم, َتِقيَّة على ث: ويف احلدي

, التَِّقيَّة والتُّقاُة مبعنى, يريد أنهم َيتَّقون بعضهم بعضًا, َأقذاء وُهْدنٌة على َدَخٍن

 وُيظهرون الصُّلح واالتِّفاق وباطنهم خبالف ذلك.

والتقاة: التقّية
1
. 

الشيء مما يؤذيِه ويُضرُّه, يقاُل: وقى: الوقايُة حفُظ  :الراغبوقال 

  َوَقْيُت الشيء أقيِه ِوقاَيًة َوِوقاء, قال تعاىل:     ...  ]اإلنسان[, 

...         ]الدخان[, ...             

... ,]الرعد[         ...  ]التحريم[. 

والتقوى جعُل النَّْفِس يف وقايٍة مما خياف ... ثمَّ ُيسمَّى اخلوُف تارًة 

تْقَوى, والتَّقَوى خوفًا, َحْسَب َتسميِة ُمقتضى الشيِء مُبقَتِضيِه, وامُلْقتِضي 

عمَّا ُيؤِثُم مبقتَضاه, وصَاَر التَّقوى يف تعاُرِف الشرِ : ِحفُظ النَّفِس
2
. 

َوَقْيُت الشيء أِقيه, إذا  فوقى أحدكم وجهه النار :ابن األثريوقال 

                                                           

  ومعناه: فساٌد باطن حتت صالٍح ظاهر, واألقذاء: مجع قذى, وهو ما يقع يف العني واملاء

 والشراب من تراٍب أو تنٍب أو وسخ, ويعين أن اجتماعهم قائٌم على فساد يف القلوب.

وأمَّا الدَّخن: فهو مصدر دخنت النار: إذا ألقي فيها حطٌب رطٌب فكثر دخانها, والقصد أن قلوب 

ترجع إىل ما كانت عليه, وال يصفو بعضها لبعض, وحقيقة األمر أنه سكوٌن لعّلٍة ال القوم ال 

 لصلح.

, دار 3. ابن منظور, أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املصري, لسان العرب: ط1

, 15م, ج1993هـ, 1413إحياء الرتاث العربي ومؤسسة التاريخ العربي, بريوت, لبنان, 

 .وقي, مادة 377ص

, 2, املفردات يف غريب القرآن: طالراغب األصفهاني. األصفهاني, احلسني بن حممد الشهري بـ2

 .وقى, مادة 530هـ, ص1404نشر دفرت نشر الكتاب, إيران, 
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ُصْنَته وَسَتْرَتُه عن األذى, وهذا اللفظ خرب ُأريد به األمر, أّي ليِق أحدكم وجهه 

 النار بالطاعة والصدقة ...

ًء , فقلبت الواو ياًء للكسرة قبلها, ثم أبدلت تاِإوتقىوأصل اتقى: 

, أي استبِق نفسك وال تعّرضها للتلف, َتَبقَّه وَتَوقَّهوأدغمت, ومنه احلديث: 

وحتّرز من اآلفات واتقها, وقد تكرر ذكر االتقاء يف احلديث الشريف, ومنه 

, أي كنَّا إذا امحّر البأس اتقينا برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمحديث علي: 

من عصى اهلل مل تقه من اهلل احلديث: جعلناه وقاية لنا من العدو, ومنه 

واقية
1
. 

قية, بواو مضمومة وياء وأصل تقاة ُويف تفسريه:  األلوسيوقال 

متحركة بعد القاف املفتوحة, فأبدلت الواو املضمومة تاًء كتجاه, وأبدلت الياء 

وهو  -كتخمة, وتؤدة  -املتحركة ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها, ووزنه فعلة, 

 املصادر غري مقيس, وإمنا املقيس اتقاء كاقتداءيف
2
. 

قرأ يعقوب وسهل: َتِقيَّة, وهو  :جممع البيانيف  الطربسيوقال 

قراءة احلسن وجماهد, والباقون: تقاة
3
. 

 قرأ يعقوب وحدهالبن مهران:  املبسوط يف القراءات العشرويف 

                                                           

, مؤسسة إمساعيليان 4. ابن األثري, املبارك بن حممد اجلزري, النهاية يف غريب احلديث واألثر: ط1

 .217, ص5ش, ج1364لتوزيع, قم, إيران, للطباعة والنشر وا

. األلوسي, أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود, روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع 2

 .121, ص3م, ج1985هـ, 1405, دار إحياء الرتاث العربي, بريوت, لبنان, 4املثاني: ط

, مؤسسة األعلمي للمطبوعات, 1ط . الطربسي, حممد بن احلسن, جممع البيان يف تفسري القرآن:3

 .272, ص2م, ج1995هـ, 1415بريوت, لبنان, 
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.......ََّتِقيًََّة ِمْنُهْم َتتَُّقوْا َأن ِإال ....... ]آل عمران[ 
1
. 

 وجتدر بنا اإلشارة هنا إىل أمرين:

, اللتني أشري إليهما محيديعقوب, وقراءة أن قراءة  أوهلما:

 .يعقوبقرأ على  محيدسابقًا, هما قراءة واحدة, ألن 

يف املصاحف العثمانية هو بالياء غري  تقاةأن الرسم القرآني لـ وثانيهما:

  املنقوطة 
2

يف األزمنة , مما يساعد على قراءة الكلمة 

على حنوين:  -وهي أزمنة القراءات  -السابقة على التنقيط 

 تقّية, وتقاة.

وخالصة البحث كما ظهر مما سبق: أن التقوى واالتقاء والتقاة والتقية 

, سهل, ومحيد, ويعقوبكلها مبعنى واحد, دلت على ذلك قراءات 

, وذكرته صحاح اللغة, فإن لفظة تقاة قد تكون مجعًا جماهد, واحلسنو

ابن لتقي, وقد تكون مصدرًا الّتقى, ولكن الذي يناسب سياق اآلية كما نقله 

, أنها مصدر التقى, ويؤّيد ذلك القراءة الثانية واليت الفارسيعن  منظور

ية كالهما ورد فيها لفظ تقية بداًل من تقاة, وتقية مصدر التقى, فتكون تقاة وتق

 مبعنى واحد, هو مصدر اّتقى.

وقد ذكر ابن األعرابي, أن التقوى والتقية واالتقاء كلها مبعنى واحد, 

 وهو الصيانة عما يكره, واحلفظ عنه, والتحرز منه.

                                                           

. ابن مهران, أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاني, املبسوط يف القراءات العشر: حتقيق: 1

هـ, 1407سبيع محزة حاكمي, مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق, دار املعارف, دمشق, 

 .162م, ص1986

وقد ُكتبت يف بعض النسخ احلديثة باأللف, وهو تدّخل يف تغيري الرسم القرآني جيب صيانة الكتاب . 2

 الكريم من مثله.
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 والتقوى كحقيقة متشرعية هي حفظ النفس عما ُيْؤِثم.

 والتقية كحقيقة متشرعية هي حفظ النفس مما يؤذي ويهلك, ويلحق

بالنفس: األهل, والولد, واملال املعتد به, والِعرض, لوحدة املناط مع النفس, 

بل كثريًا ما يبذل اإلنسان نفسه دون أهله وولده وِعرضه وماله, ويلحق الدِّين 

 بها أيضًا.

 ثانيًا: املعنى االصطالحي للتقّية

 عرَّف الفقهاء واملفّسرون التقّية بعدة تعريفات:

والتقية أن يقي اإلنسان نفسه من العقوبة مبا  :السرخسيقال 

يظهره, وإن كان ما يضمر خالفه
1
. 

التقية احلذر من إظهار ما يف النفس من معتقد  :ابن حجروقال 

وغريه للغري
2
. 

ما يقال أو يفعل خمالفًا للحق ألجل بأنها:  املناروعرفها صاحب 

توّقي الضرر
3
. 

أن خيفي الشخص ما يعتقد؛ بأنها:  حممد أبو زهرةوعرفها الشيخ 

دفعًا لألذى
4
. 

                                                           

, 1. السرخسي, مشس الدين أبو بكر حممد, املبسوط: قّدم له الشيخ خليل حمي الدين امليس, ط1

 .4068, ص12م, ج2000هـ, 1421دار الفكر, بريوت, لبنان, 

و الفضل شهاب الدين بن أمحد بن علي بن حممد العسقالني, فتح الباري بشرح . ابن حجر, أب2

 .264, ص12م, ج1988, دار إحياء الرتاث العربي, بريوت, 4صحيح البخاري: ط

, دار الكتب العلمية, بريوت, 2. رضا, حممد رشيد, تفسري القرآن احلكيم املشهور بتفسري املنار: ط3

 .232, ص3م,.ج2005

آراؤه وفقهه(: مطبعة أمحد علي خميمر, بال  - ة, حممد, اإلمام الصادق )حياته وعصره. أبو زهر4

 , التقية.241ت, ص
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وعرفوها مبحافظة النفس أو العرض أو يف تفسريه:  األلوسيوقال 

املال من شر األعداء, والعدو قسمان: األول: من كانت عداوته مبنية على 

 اختالف الدين كالكافر واملسلم.

ال واملتا  والثاني: من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية كامل

وامللك واإلمارة
1
. 

ويدخل يف التقية مداراة الكفرة يف تفسريه:  املراغيوقال العالمة 

والظلمة والفسقة, وإالنة الكالم هلم والتبسم يف وجوههم, وبذل املال هلم 

لكف أذاهم, وصيانة العرض منهم, وال يعد هذا من املواالة املنهي عنها, بل 

: ما وقى املؤمن عرضه فهو طرباني قوله هو مشرو , فقد أخرج ال

صدقة
2
. 

التقية كتمان احلق وسرت االعتقاد فيه بقوله:  املفيدوعرفها الشيخ 

 ومكامتة املخالفني, وترك مظاهرتهم مبا يعقب ضررًا يف الدين والدنيا.

وُفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي يف الظن, فمتى مل يعلم ضررًا 

قوي يف الظن ذلك, مل جيب فرض التقية بإظهار احلق, وال
3
. 

إظهار موافقة أهل اخلالف بقوله:  يوسف البحرانيوعرفها الشيخ 

فيما يدينون به خوفًا
4
. 

التقية يف قواعده:  -حممد بن مكي العاملي  -وقال الشهيد األول 

                                                           

 .121, ص3. روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني )م. س(: ج1

, 3. املراغي, أمحد مصطفى, تفسري املراغي: دار إحياء الرتاث العربي, بريوت, لبنان, ج2

 .138-137ص

, دار 2. املفيد, حممد بن حممد بن النعمان, تصحيح اعتقادات اإلمامية: حتقيق: حسني دركاهي, ط3

 .137م, ص1993هـ, 1414املفيد للطباعة والنشر, بريوت لبنان, 

, حكم 1, ج1998, دار ومكتبة اهلالل, بريوت, لبنان, 1. البحراني, يوسف, الكشكول: ط4

 .158مسألة التقية, ص
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جماملة الناس مبا يعرفون وترك ما ينكرون حذرًا من غوائلهم
1
. 

التحفظ عن ضرر الغري مبوافقته يف بقوله:  األنصاريوعرفها الشيخ 

قول أو فعل خمالف للحق
2
. 

التقية أن يقول اإلنسان حكمًا على   :اخلميينوقال اإلمام 

خالف الواقع, أو يقوم بعمٍل على خالف الشريعة, حفظًا لدمه أو ماله أو 

عرضه, أو دم ومال وعرض غريه
3
. 

 

 لخالصة القو

ال خيفى أن بعض هذه التعريفات أوسع من بعض, وظاهر أصحابها 

أنهم مل يكونوا بصدد إجياد تعريف باملعنى املنطقي للتقّية, وإمنا هو من باب 

شرح االسم لبيان وضبط حدودها ومعناها, ولذلك مل يعرتض أحد منهم على 

 غريه بنقض التعريف من ناحية مجعه أو طرده أو غري ذلك.

وما يهمنا ذكره يف هذا املقام, أن التقية ديدن كل مظلوم ومقهور, 

وكل أقلية يسيطر عليها األكثرون وال يسمحون هلا بإظهار عقائدها والعمل 

بأحكامها, فيخاف أبناؤها على النفس أو النفيس من خمالفيهم املتعصبني, 

نفس وما ويستجيبون لنداء الفطرة, ويلجؤون إىل التقية فيما يكون حفظ ال

يتعلق بها أهم من إظهار احلق, وإىل ترك التقية وخوض غمرات املوت وحتمل 

                                                           

, القواعد والفوائد: حتقيق: الدكتور الشهيد األولي, أبو عبد اهلل حممد بن مكي املعروف بـ. العامل1

 .208, القاعدة 155السيد عبد اهلادي احلكيم, منشورات مكتبة املفيد, قم, إيران, ص

, مطبعة مهر, قم, إيران, 1. األنصاري, مرتضى, التقية: حتقيق: الشيخ فارس احلسون, ط2

 .37هـ, ص1412

. اخلميين, روح اهلل املوسوي, كشف األسرار: بدون تاريخ, وال مكان طبع وال نشر, نظرة إىل 3

 .133أخبار التقية, ص
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 املضار إذا كان إظهاره هو األهم.

وكل ذلك مقتبس من حكم العقل بتقديم األهم على املهم, وهو ما 

يعرف أصوليًا بالتزاحم, إذا دار األمر بينهما, فال ختتص التقية بالشيعة اإلمامية 

بها, بل تعم غريهم إذا ما ابتلوا ببعض ما ابتلي به الشيعة يف بعض وإن اشتهروا 

 الظروف واألحيان.

لقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكريم تقية بعض األنبياء وبعض املؤمنني, 

من األمم السابقة, فحكى عن مؤمن آل فرعون وكتمانه إلميانه, كما حكى لنا 

ن التقية إىل شيخ األنبياء عن أصحاب الكهف وتقيتهم, وكذلك ما يعزى م

يف كالمه  يف احتجاجاته على عبدة األصنام, وإىل يوسف  إبراهيم 

 ألخوته, وسيأتي بيان ذلك كّله.
 

 ثالثًا: التقّية يف القرآن الكريم

ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكريم عددًا من اآليات تشري إىل مشروعية 

 التقّية, منها:

 قوله تعاىل:  .1                 

                               

                                  

             ]إن مؤمن آل ]غافر ,

 فرعون كان يكتم إميانه خوفًا من الضرر.

  قوله تعاىل: .2                     
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       ]نزلت اآلية يف الصحابي اجلليل ]النحل ,

عمار بن ياسر  الذي عمل بالتقية, وأمضى النيب  عمله, بل

أمره بالعمل بها إن عاد املشركون إىل تعذيبه, وقد جاء يف كتب 

التفسري أنه ُعّذب يف اهلل حتى ذكر آهلة املشركني, فقال له رسول 

إن عادوا فعد :اهلل 
1
. 

            :قوله تعاىل .3

              

        ]واآلية صرحية يف التقية., ]آل عمران 

  قوله تعاىل: .4                         

                                     

                                                           

, وكذلك يف: البيهقي, أبو بكر 278, ص12. فتح الباري بشرح صحيح البخاري )م. س(: ج1

 -يدر آباد الدكن , مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حب1أمحد بن احلسني, السنن الكربى: ط

, كتاب املرتد, باب املكره على الردة, 8هـ, دار املعرفة, بريوت, لبنان, ج1354اهلند, 

بو عبد اهلل, املستدرك على الصحيحني: طبعة مزيدة بفهرس أ, احلاكم النيسابوري, 208ص

لبنان, شراف الدكتور: يوسف عبد الرمحن املرعشلي, دار املعرفة, بريوت, إحاديث الشريفة, األ

ابن األثري, عز الدين أبو احلسن علي بن أبي الكرم, الكامل يف التاريخ: دار , 357, ص2ج

, الكليين, حممد بن 67, ص2ج, م1965هـ, 1385صادر, دار بريوت, بريوت, لبنان, 

, املطبعة: حيدري, 4يعقوب, أصول الكايف: صححه وعلَّق عليه: علي أكرب الغفاري, ط

, السيوطي, جالل 219, ص2ج, ش1362إلسالمية, طهران, إيران, الناشر: دار الكتب ا

, دار الكتب العلمية, بريوت, 1الدين عبد الرمحن بن أبي بكر, الدر املنثور يف التفسري باملأثور: ط

, الشوكاني, حممد بن علي بن حممد, فتح القدير 132, ص4م, ج1990هـ, 1411لبنان, 

بريوت,  -, دارا لكلم الطيب, دمشق 2ن علم التفسري: طاجلامع بني فيّن الرواية والدراية م

, وكذلك يف أغلب 236( من سورة النحل, ص106, تفسري اآلية )3م, ج1998هـ, 1419

 تفاسري الفريقني.
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                     ]الكهف[ ,

واألمر بالتلطف هنا وعدم إشعار أحد بهم, يقتضي إخفاء حقيقة 

 حاهلم, وهذا معناه األمر بالتقية.

              قوله تعاىل: .5

               

       ]ومن االضطرار جماملة ]األنعام ,

 ينكرون ضررًا من غوائلهم.الناس مبا يعرفون, وترك ما 

  قوله تعاىل: .6                         

              ]فإن اإلحسان وعدم ]البقرة ,

الغري والتظاهر إلقاء األيدي يف التهلكة, يقتضيان التحفظ من ضرر 

 مبوافقته يف القول أو الفعل.

  قوله تعاىل: .7                 

                               

                            

                                 

       ]النفس أو املال أو  , فما يلزم منه أذى بالغ يف]احلج

األهل أو العرض, ال شّك يف حرجيَّته, واآلية صرحية بعدم 

 التكليف به, وهذا نو  من التقية.

  قوله تعاىل: .8                       
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                        ]ومن الدفع ]فصلت ,

يف تفسريه من مداراة  املراغيباليت هي أحسن, ما ذكره الشيخ 

الكفرة والفسقة والظلمة, وإالنة الكالم هلم, والتبسم يف 

ما وقى املؤمُن ِعْرَضه فهو : وجوههم, واستدلَّ له بقوله 

صدقة
1
. 

 الُسنَّة الشريفة رابعًا: التقّية يف

روى أئمة احلديث من سائر فرق املسلمني روايات كثرية تدّل على 

 مشروعية التقّية ورجحان العمل بها, منها:

َحِفْظُت أنه قال:  أبي هريرةيف صحيحه عن  البخاريروى  .1

ِوعاَءْيِن, َفأمَّا أَحُدُهَما َفَبَثْثُتُه, وأمَّا اآلَخُر َفَلو  من رسول اهلل 

َبَثْثُتُه ُقِطَع هذا الُبْلُعوم
2
. 

إنَّا لنْكِشُر يف وجوه أقواٍم  :أبي الدرداءعن  البخاريروى  .2

وإن قلوبنا َلَتْلَعُنُهْم
3
. 

يف مسنده قال: حدثنا عبد احلميد, قال:  أبو داود الطيالسيروى  .3

ما وقى  :ثنا حممد بن املنكدر, عن جابر, قال: قال رسول اهلل 

به املؤمن عرضه فهو صدقة
4
. 

                                                           

 .138-137, ص3. تفسري املراغي )م. س(: ج1

 .34, ص1. صحيح البخاري )م. س(: ج2

 .69, ص4. م. ن: ج3

بن اجلارود الفارسي البصري الشهري بأبي داود الطيالسي, مسند أبي  . الطيالسي, سليمان بن داود4

, 5داود الطيالسي: طبعة مزيدة بفهارس لألحاديث النبوية الشريفة, دار املعرفة, بريوت, لبنان, ج

 .153ص
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أنه  عن أبي ذر الغفاري, عن رسول اهلل  ابن ماجةويف سنن  .4

إن اهلل تعاىل جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان, وما اسُتْكِرهوا قال: 

عليه
1
. 

ما من وروى ابن أبي شيبة يف مصنفه عن ابن مسعود أنه قال:  .5

كالم أتكلم به بني يدي سلطان يدرأ عين به ما بني سوط إىل 

سوطني إال كنت متكلمًا به
2
. 

أخرج البخاري, قال: حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا سفيان, عن  .6

ابن املنكدر, حدثه عروة بن الزبري أن عائشة أخربته, أنه استأذن 

ائذنوا له, فبئس ابن العشرية, أو  :على النيب رجل فقال 

بئس أخو العشرية, فلما دخل أالن له الكالم, فقلت له: يا رسول 

: أي عائشة, اهلل, قلت ما قلت, ثم ألنَت له يف القول, فقال 

إن شرَّ الناِس منزلًة عند اهلل َمْن َتَرَكه أو َوَدَعه الناس اتَِّقاَء ُفْحِشه
3
. 

: عن علي بن إبراهيم, عن الكايفرج حممد بن يعقوب الكليين يف أخ .7

أبيه, عن ابن أبي عمري, عن هشام بن سامل وغريه, عن أبي عبد اهلل 

 :يف قوله عزَّ وجّل       ...  

  ,...   التَِّقيَِّةمبا َصَبروا على , قال: ]القصص[

                                                           

. ابن ماجة, أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين, ُسنن ابن ماجة: حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, دار 1

, وكذلك يف 659, ص1م, ج1975هـ, 1395إحياء الرتاث العربي, بريوت, لبنان, 

 , عن ابن عباس.198, ص2املستدرك على الصحيحني )م. س(: ج

. ابن أبي شيبة, عبد اهلل بن حممد بن أبي شيبة الكويف العبسي, مصنف ابن أبي شيبة: حتقيق وتعليق: 2

, وكذلك يف: 643, ص7م, ج1994هـ, 1414سعيد اللحام, دار الفكر, بريوت, لبنان, 

 .280, ص12فتح الباري بشرح صحيح البخاري )م. س(: ج

 .70, كتاب األدب, باب املداراة مع الناس, ص4. صحيح البخاري )م. س(: ج3
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    ]قال: ]القصص ,احَلَسَنُة التَّقِيَُّة والسَّيَِّئُة اإلَذاَعُة
1
. 

عنه, عن أمحد بن حممد, عن معمر بن خالد, قال: سألت أبا  .8

التَِّقيَُّة  عن القيام للوالة ؟, فقال: قال أبو جعفر  احلسن 

ِمْن ِديين َوِديِن آبائي, وال إمَياَن ِلَمْن ال َتِقيََّة َلُه
2
. 

علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن مّحاد, عن ربعي, عن زرارة, عن  .9

التَِّقيَُّة يف ُكلِّ َضرورٍة وصاِحُبها َأْعَلٌم بها حني قال:  أبي جعفر 

َتْنِزُل به
3
. 

علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن حمبوب, عن مجيل بن صاحل,  .11

 قال: كان أبي  عن حممد بن مروان, عن أبي عبد اهلل 

وَأيُّ شيٍء َأَقرُّ ِلَعْيِني ِمَن التَِّقيَِّة, إنَّ التَِّقَيَة ُجنَُّة املْؤمِنيقول: 
4
. 

أبو علي األشعري, عن حممد بن عبد اجلبار, عن صفوان, عن شعيب  .11

إنََّما ُجِعَلِت , قال: احلّداد, عن حممد بن مسلم, عن أي جعفر 

التَِّقيَُّة لُيْحَقَن ِبها الدَُّم, فإذا َبَلَغ الدََّم َفَلْيَس َتِقيٌَّة
5
. 

عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبي عمري, عن ابن أذينة,  .12

إمساعيل اجلعفي, ومعمر بن حييى بن سام, وحممد بن مسلم وزرارة, 

التَِّقيَُّة يف ُكلِّ شيٍء ُيْضَطرُّ إليه ابن يقول  قالوا: مسعنا أبا جعفر 

                                                           

 .1, احلديث217, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج1

 .12, احلديث219والكفر, باب التقية, ص, كتاب اإلميان 2. م. ن: ج2

 .13, احلديث219, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2. م. ن: ج3

 .14, احلديث220, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2. م. ن: ج4

 .16, احلديث220, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2. م. ن: ج5
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آدم َفَقْد أَحلَُّه اهلل َلُه
1
. 

علي بن إبراهيم, عن حممد بن عيسى, عن يونس, عن ابن ُمسَكان,  .13

التَِّقيَُّة ُتْرُس اهلِل َبيَنُه وَبْيَن قال:  عن َحريز, عن أبي عبد اهلل 

َخْلِقِه
2
. 

 خامسًا: أقسام التقّية

بالنظر إىل ما تقّدم من املعاني اللغوية واالصطالحّية للتقّية, وإىل 

اآليات والروايات الواردة بصددها, فإنه ميكن تقسيم التقّية حبسب اللحاظات 

 اآلتية:

 ى له أو املتحفظ عليه. تقسيمها حبسب نوعية املتق1

قّدمنا أن للتقّية معنًى واحدًا هو احلفظ, يتنّو  حبسب متعّلقه, وأنه 

 الفرد, أو األمة, أو الدين, فهي تقّسم حبسب هذا اللحاظ إىل ثالثة أقسام:

وتتضمن ما يقام حلفظ أصل وجوده أو  أ. التقّية حلفظ الفرد:

على بعض متعلقاته من العرض أو املال, أو للحفاظ 

مروءته وشأنه, أو للمداراة مع اآلخرين وحسن العالقة 

 معهم.

وتتعلق مبا يقّوي وحدة األمة ويزيد منعتها  ب. التقّية حلفظ األمة:

 وحيفظها, ويصون روابطها مع األمم األخرى.

وتشمل حفظ كل ما يساهم بنشره,  ج. التقّية حلفظ الدين:

سات, وحفظ كل ما يرشد إىل حقائقه من أشخاص ومؤس

                                                           

 .18, احلديث220باب التقية, ص, كتاب اإلميان والكفر, 2. م. ن: ج1

 .19, احلديث220, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2. م. ن: ج2
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أو بالتوّسل مبا يلزم إلقامة شعائره وتنظيم أمره, أو بكتمان 

بعض حقائقه وعدم إذاعتها إىل غري ذلك مما يفرضه واقع 

 احلال.

 . تقسيمها بلحاظ الغاية منها2

 حيث تقسم التقّية حبسب هذا اللحاظ إىل قسمني:

وغايتها حفظ النفوس والدماء وما يلحق بها  أ. التقية احلفظية:

من األموال واألعراض من أن يلحق بها أذى يعتّد به, سواء أكان 

 ماديًا, أم معنويًا.

واليت غايتها اجملاملة واملداراة, حلفظ اإللفة واملودة  ب. التقية املداراتّية:

بني املسلمني, ويلحق بها ما يكون حلفظ وحدتهم, وزيادة قوتهم 

مقابل أعدائهم, وحتقيق فريضة األمة الواحدة
1

, وذلك بإظهار 

                                                           

, ]األنبياء[            . يدّل على ذلك قوله تعاىل:1

واآليات الناهية , ]املؤمنون[            قوله تعاىل:وكذلك 

                قوله تعاىل: عن التفّرق يف الدين,

        ]وقوله تعاىل:]األنعام ,           

...  ]وقوله تعاىل:]الشورى ,               

وكذلك سكوت أمري , ]األنفال[ ...     ...  , وقوله تعاىل:]البينة[

عن حقه يف اخلالفة ملَّا رأى إحاطة املرتدين مبكة والطائف, وكذلك عدم قبوله  املؤمنني علي 

واهلل لئن شئت ألمألّنها عليه ]يقصد أبا بكر وقد بويع , حيث قال له: مبا عرضه عليه أبو سفيان

يا أبا سفيان, طال ما عاديت اإلسالم وأهله, فلم  :, فقال له علي باخلالفة[ خياًل ورجااًل

إنك واهلل ما أردت بهذا إال الفتنة, وإنك طال ما بغيت , أو على رواية أخرى: تضّره بذلك شيئًا

الطربي, أبو جعفر حممد بن جرير, تاريخ األمم وامللوك , ]شّرًا, ال حاجة لنا يف نصيحتكاإلسالم 

: مراجعة وتصحيح وضبط: خنبة من العلماء األجالء, مؤسسة األعلمي )املعروف بتاريخ الطربي(
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الوفاق وعدم اخلالف, واعتماد حسن املعاملة, وكل ما من شأنه أن 

 حيقق ذلك فيما بينهم.
 

 يمها بلحاظ الوسيلة )املتقى به(. تقس3

 وتنقسم التقّية بهذا اللحاظ أيضًا إىل ثالثة أقسام:

حبيث يكتم اإلنسان ما يعرِّضه للخطر من جهة  أ. التقّية بالكتمان:

كشف شخصيته والتعريف بنسبه وأموره العقائدية, أو الفكرية, أو السياسية, 

ا يتصل بشؤون حياته, مما ميكن أن أو العبادية, أو املالية أو ... إخل, ومجيع م

ُيلحق إعالُنُه األذى باإلنسان أو أهله أو ماله, ومنها أيضًا كتمانه كل ما يلزم منه 

 التفرقة بني املسلمني, وإثارة العداوة بينهم.

من قول أو عمل, ضمن  ب. التقّية بإظهار ما هو خالف احلق,

ذى الذي ال حيتمله واملتوعَّد به احلدود اليت تسمح بها التقّية, ولرفع الضرر واأل

 من ظامل قادر.

وإالنة الكالم والتبّسم يف وجه الظاملني, بل وكذلك  ج. التقّية باملداراة

الذين خيشى خطرهم وقد يؤذون املؤمنني, وحيسبون أنهم سفهاء الناس وعوامِّهم, 

ة والعقائدية, حيسنون صنعًا, كالذين يكّفرون املسلمني املخالفني هلم باآلراء الفقهي

 نتيجة لالختالف يف تأويل النصوص ويف قواعد االستنباط.

                                                                                                                                       

 ن رسول اهلل أ وَيوملا ُر[, 449, حديث السقيفة, ص2جللمطبوعات, بريوت, لبنان, 

ن وّلوك يف عافية وامجعوا عليك بالرضا فقم إميت, فأبي طالب لك والية أيا ابن  :قال لعلّي 

املريزا النوري, حسني النوري الطربسي, . ]ن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيهإمرهم, وأب

, مؤسسة 2إلحياء الرتاث, ط مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل: حتقيق: مؤسسة آل البيت 

ويؤّيده [, 78, ص11م, ج1988هـ, 1408الرتاث, بريوت, لبنان, إلحياء  آل البيت 

املفيد, حممد بن . ]ن يبايعواأمنا اخليار للناس قبل إ: هلم عند بيعتهم له بعد مقتل عثمان  قوله

لتحقيق  حممد النعمان, اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد: حتقيق: مؤسسة آل البيت 

 [.243, ص1جم, 1993هـ, 1414بريوت, لبنان,  , دار املفيد,2الرتاث, ط
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 . تقسيمها بلحاظ األحكام التكليفية اخلمسة4

 فتنقسم إىل مخسة أقسام:

وهي التقّية ألجل احلفاظ على حياة الشخص, أو  أ. التقّية الواجبة:

ماله, أو عرضه, أو أحد املؤمنني كذلك, دون أن تؤدي إىل فساد يف الدين, 

كما يف موارد التعّبد خبالف أحكام مذهبه, وكالسرت على أخيه املؤمن, لئاّل 

 يلحقه أذى الظاملني, وما شابه.

ملداراة من إظهار كما يف بعض صور تقّية ا ب. التقّية املستحبة:

املؤالفة واجملاملة, اليت قد يؤدي رفع اليد عنها إىل احتمال إحلاق األذى 

 باملؤمنني, أو إثارة العداوة بينهم تدرجييًا.

وهي التقّية املنهي عنها, كاليت يلزم منها فساد يف  ج. التقّية احملّرمة:

أو اليت تكون يف  الدين, أو ضيا  صورة احلق, أو يلزم منها سفك الدم احلرام,

غري مورد اإلكراه والضرورة ودون حاجة إىل املداراة, لذا ال نعهد نبّيًا أنكر 

نبّوته, ولو عرض على أشّد العذاب, كما مل نعهد رواية عن أئمة أهل البيت 

  آخرين, أو تبيح جعل التقّية تبيح إنقاذ نفس على حساب هالك نفوس

جاءت خبالف ذلك, كقوهلم:  قواهلم سلوكًا دائمّيًا دون مربر, بل إن أ

إمنا جعل التقية ليحفظ بها الدم, فإذا بلغ الدم فال تقّية , التقّية عند كل

كل شيء يعمل املؤمن بينهم ملكان التقّية مما ال يؤدي إىل الفساد يف  ,ضرورة

الدين فإنه جائز
1
. 

وهي التقّية يف موارد يرجح ترك فعلها, دون أن  د. التقية املكروهة:

                                                           

. احلر العاملي, حممد بن احلسن, وسائل الشيعة إىل حتصيل مقاصد الشريعة: حتقيق: مؤسسة آل 1

من  25, باب16هـ, ج1414, مطبعة مهر, قم, إيران, 2إلحياء الرتاث, ط البيت 

 .6, حديث216أبواب األمر والنهي, ص
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يلزم من فعلها مفسدة كبرية تصل بها إىل حد احلرام, كما يف موارد املبالغة يف 

االتقاء إىل حد خيشى منه على ضيا  صورة احلق مع مرور الزمان, وهي ما 

عند تقابل التقية املستحبة, وما ذكره بعضهم من أنها قيام املتقي مبا هو مستحب 

اآلخرين, ومكروه يف مذهبه, مع عدم خوف الضرر, فإنه ليس يف حمله, 

 خلروجه عن مفهوم التقّية, فال يعدو أن يكون ارتكابًا للمكروه كما هو واضح.

املفسدة  ّية اليت تساوي مصلحة القيام بهاوهي التق هـ. التقّية املباحة:

عليها, فال ترجيح للقيام بها على تركها, كما يف االتقاء ألدنى مكروه, كما  تبةرتامل

ما من كالم أتكلم به بني يدي سلطان يدرأ عين ما روي عن ابن مسعود أنه قال: 

بني سوط إىل سوطني إال كنت متكلمًا به
1
. 

 . تقسيمها حبسب دين املّتقى منه5

 وتقسم هنا إىل قسمني:

 فر.التقّية من الكا أ.

التقّية من املسلم, وتشمل التقّية من العوام, ومن سالطني  ب.

 اجلور من املخالفني ومن الشيعة أنفسهم.

 

 . التقّية حبسب املتقى فيه6

أن يكون حكمًا شرعيًا, وإما أن يكون موضوعًا خارجيًا,  وهو إّما

واألول قد يكون تركًا للواجب, أو لبعض أجزائه وشروطه, أو ارتكابًا حملّرم, 

 والثاني كاإلتيان باملانع أو القاطع.

 

                                                           

, كتاب اجلهاد, ما قالوا يف املشركني يدعون املسلمني إىل ما ال 7س(: ج. مصنف ابن أبي شيبة )م. 1

 .11, حديث 642ينبغي, ص
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 . التقّية حبسب شخصية وموقع املّتقي دينيًا أو اجتماعّيًا7

يف وهن املذهب وإحماء أو  فإن كان له موقع خاص حبيث تؤّثر تقّيته

تشويش صورة احلّق, مل جتْز تقّيته, وإن كان مما ال تؤّثر تقّيته تلك التأثريات 

 أحد األحكام التكليفّية اخلمسة. -حبسب طبيعتها  -حلقها 

 

 خالصة القول

ظهر من اآليات الكرميات والروايات الشريفات أن التَّقيَّة مأمور بها يف 

القرآن الكريم والُسنَّة الشريفة بلفظها الصريح, أو مبا يشري إليها من املعنى, وقد 

 وتابعيهم. مدح اهلل تعاىل َمْن عمل بها من أصحاب األنبياء 

واألحوال,  كما ظهر أن مداراة الناس وكّف أذاهم, ومراعاة احلال

 سلوٌك صحيح تقرِّه الشريعة اإلسالمية وتأمر به.

 سبعتلفة حبسب جهة القسمة قد بلغت كما أّن للتقّية تقسيمات خم

 تقسيمات.



 

 

 

 الفصل الثاني

 

 وموجباتها التَّقيَّةجذور 

 

 أواًل: التقية ُسنَّة كونية.

 ثانيًا: الكتمان سرية عقالئّية.

 ثالثًا: مناذج من تقّية األنبياء.

 رابعًا: مناذج من تقّية الصحابة والتابعني وتابعيهم.

 خامسًا: عوامل تشريع التقّية.

 . العامل الذاتي:1

 أ. هل ِمَن الدين إسكات اآلخر ؟.

 ب. التقّية والعامل الديين:

 .الدين والقانون املدني 

  الدين ومشروعية استخدام القوة واإللزام.الدعوة إىل 

 . العامل املوضوعي:2

حملة تارخيية عن االضطهاد يف الدول املتعاقبة على حكم 

 املسلمني.

 سادسًا: تصوُّر خاطئ للتقّية عند بعض املسلمني.

 



 

 



39 

 ( ُسّنة كونّيةفظأواًل: )احل

واالصطالحية أن التقية تعين احلفظ, ودلَّت ظهر من املعاني اللغوية 

اآليات الكرمية والروايات الشريفة تصرحيًا وتلوحيًا على لزوم مراعاته, وعدَّدت 

أشكاله ووسائله, من حفظ ألصل الذات والوجود, إىل دفع األذى عنهما, إىل 

 .دةالدين أو العقيأن يلزم من ذلك خدشة يف دون  ,املالءمة مع احمليط واملداراة

إن املتأمل يف هذا الكون يدرك أن احلفظ ُسنَّة كونية, يرى ذلك فيما 

أودعه اهلل تعاىل يف النبات واحليوان من قدرات حلماية نفسه واستمرار وجوده, 

ويف القوانني املنظمة الجنماد املاء, ويف دورته الكونية مبا حيفظ احلياة على اليابسة 

ك وأغلفتها اجلوية, لتصل النوبة إىل اإلنسان ويف البحار, ويف نظام حركة األفال

الذي يعترب احلفظ سّر حضارته ومنشأ مسريتها, والقوة الدافعة وراء اكتشافه 

ألساليب البناء وحياكة الثياب وإنتاج وحفظ الطعام, لقد شعر باحلاجة إليه منذ 

 أيام وجوده األوىل, وعلم أن ال استمرارية للحياة بدونه, فاهتّم بتنويعه

وتطويره, ببحوثه العلمية املختلفة,فحفظ البدن ببحوثه الطبية, وحفظ املال 

ببحوثه االقتصادية, ونظم حياته وحفظ حيثياته االجتماعية ببحوثه القانونية 

 والتشريعية.

فاحلفظ من أسرار اخلليقة, يستمر به وجودها, وحتفظ به مصاحلها, 

 اإلنسان.فهو ُسنَّة كونية وحمرك عظيم حلضارة 

وإذا جتاوزنا اجلهات املادية للحياة وتأملنا يف املعنويات, فإننا سنجد 

الدين يسعى أيضًا إىل هذه الغاية, بتأمني سعادة الداَرين والسالمة فيهما, يقول 

... تعاىل يف كتابه الكريم:              
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             ]املائدة[. 

 إنسانّيةفأّيُة غضاضة وأيُّ عيب يف أن يعيش اإلنسان حسب ُسنَّة كونية و

 إنساني؟, أوليس العكس هو الصحيح ؟, ثم هل حيتاج العيش وفق نظام كوني و

إىل برهان ودليل خاصَّني ؟, أوليس املخالف للحفظ واملنكر له هو الذي حيتاج إىل 

 إبراز الدليل على صحة خمالفته وإنكاره ؟!.

 ثانيًا: )الكتمان( سرية ُعقالئّية

 بيان بعض الواضحات, أو قد يضطر اإلنسان أحيانًا إىل اإلطناب يف

يسعى إلزالة شبهة عارضة على إحدى البدهيات, أدَّت إليها كثرة التشكيكات 

القبيل, وإال فمتى كانت أهمية الكتمان وشدة التهويالت, وما حنن فيه من هذا 

حباجة إىل بيان, فهل من عاقل إال ويكتم شيئًا يف حياته ؟, بل متى كانت اخلفة 

 ن الناس يأمتنون اخلفيف على شيء من أمورهم ؟.حممودة ؟, ومتى كا

َمْن الذي حيكي كل ما حيصل يف أسرته من مشكالت, وما يوجد فيها من 

إذ ال خيلو كثري من البيوت من ذلك, وَمْن الذي يقدِّم إىل كل نقائص أو عيوب ؟, 

 أحد قائمة مبمتلكاته وأسرار رزقه وجتارته ؟, وَمْن يعلن لكل أحد برنامج عمله

اليومي وتفاصيل حياته الشخصية وما يدور يف حديثه مع كل أحد من الشؤون 

العامة أو اخلاصة ؟, ثم َمْن الذي يعبِّر لكل الناس عن حقيقة مشاعره حنوهم دون 

استثناء, أو عن مواقفه السياسية ؟, أو عن كل ما يدور يف ذهنه من تساؤالت عن 

هنالك من أسئلة جياب عليها مجيعًا  أمور الكون واإلنسان واحلياة, إىل آخر ما

بكلمة: ال أحد, وليس هذا الكتمان إال من أجل أن ال يتحمل اإلنسان ما ينجم 

عن البوح بتلك القضايا من أضرار, وما قد يعصف بكيانه املادي أو املعنوي من 
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 مشكالت تودي به إىل اهلوان.

أعلى فيها ما  ولو جتاوزنا هذه املرتبة من األسئلة, وصعدنا إىل مرتبة

يهدد شرف اإلنسان أو حياته أو حياة أهله أو ماله, لوجدنا املسألة تزداد 

وضوحًا ورسوخًا, حبيث يكون الكتمان هو املسلك الوحيد املقبول يف مثل تلك 

 احلاالت, إال ما شذَّ وَندر.

إن العقالء جيوِّزون الكذب وينفون قباحته, يف املواضع اليت يؤدي فيها 

إنسان أو إصالح بني الناس, وحيرِّمون الصدق ويقبِّحونه, إذا كان فيه  إىل جناة

هالك بريء أو زيادة فرقة وخالف بني الناس, حتى إن الشريعة املقدسة 

الحظت ذلك فأباحت الكذب يف املورَدين, وحرمت الصدق فيهما, بل مل 

ادق تعترب ما صدر لإلصالح بني الناس كذبًا, كما ورد يف الرواية عن الص

 :الكالم ثالثة: صدق, وكذب, وإصالح بني الناس
1
. 

إن التأّمل يف تاريخ األمم السابقة واجلماعات اإلنسانية, يكشف أن 

ن أكثر األمم جناحًا والفشل قد نشأ من عدم الكتمان, وأكثريًا من اإلخفاق 

كانت تلك اليت ربَّت أبناءها على الكتمان حتى صار عادة, فصدق يف حقهم 

استعينوا على أموركم بالكتمان :قول رسول اهلل 
2
. 

                                                           

 .16, احلديث341, كتاب اإلميان والكفر, باب الكذب, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج1

. ابن شعبة احلراني, أبو حممد احلسن بن علي بن احلسني بن شعبة احلراني, حتف العقول عن آل 2

, مؤسسة النشر اإلسالمي 2الرسول: عين بتصحيحه والتعليق عليه: علي أكرب الغفاري, ط

, وكذلك يف: ابن أبي احلديد, 48ق, ص1404التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة, إيران, 

بي حامد عبد احلميد بن هبة اهلل املدائين الشهري بابن أبي احلديد, شرح نهج البالغة: عز الدين أ

, دار إحياء الكتب العربية, عيسى البابي احلليب وشركاه, 2حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم, ط

, 316, ص1هـ.ق, ج1404منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعشي النجفي, قم, إيران, 

دار الكتب العلمية, ر الدين علي بن أبي بكر اهليثمي, جممع الزوائد ومنبع الفوائد: اهليثمي, نو

, ويف املعجم األوسط للطرباني: 195, ص8م, ج1988هـ, 1408بريوت, لبنان, 
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ما كان ضروريًا من الكتمان كل الرعاية,  لقد راعت سرية النيب 

فكانت أواًل مرحلة الدعوة السرِّية, وقد ذكرها أصحاب السَِّير وحددوها 

بالسنوات الثالث األوىل, ليتوفر هلا بذلك مناخ مناسب للنمّو, ما كانت 

لتحصل عليه لو كانت علنية من اليوم األول, وإال كيف متكن الكثري من 

لدخول يف الدين اجلديد, واللحاق بصفوف املسلمني ؟, مستضعفي قريش من ا

الكتمان يف كل أمر ذي خطب, فنراه يف بعض الغزوات  وقد الزم النيب 

يكتم جهة مسريه حرصًا منه على مفاجأة القوم وأن يتّم له ما أراد, مما كان له 

 أثر عظيم يف النجاح, حتى فتح مكة دون إراقة للدماء يف بيت اهلل احلرام.

فظهر من ذلك أن الكتمان سرية عقالئية, أمضتها الشريعة الغراء, ما 

 على العاملني بها من سبيل, إمنا السبيل على املخالفني.

والبّد هنا من اإلشارة إىل وجود أنوا  من الكتمان خارجة عن حمل 

البحث, يرفضها العقل, وتأباها السرية العقالئية, وحيرِّمها الشر , ككتمان احلق 

 ...    مقام اإلشهاد دون سبب جموز, قال جلَّ شأنه: يف 

           ]وككتمان ما أنزل اهلل ]البقرة ,

تعاىل من البّينات واهلدى وإخفائها عمن ال يعلمونها, أو صرفها عن معناها, 

   إخفاًء وتضييعًا ألحكام اهلل تعاىل, قال جلَّ شأنه يف كتابه العزيز: 

                

     ]البقرة[. 

                                                                                                                                       

استعينوا على إجناح احلوائج بالكتمان  ,املعجم األوسطالطرباني, القاسم سليمان بن أمحد :

هـ, 1415احلرمني, دار احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع, حتقيق: قسم التحقيق بدار 

املتقي اهلندي, عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين , وكذلك: 55, ص3, جم1995

اهلندي الربهان فوري, كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال: ضبطه وفسَّر غريبه: الشيخ بكري 

 .517, ص6جم, 1989ـ, ه1409حياني, مؤسسة الرسالة, بريوت, لبنان, 
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َمْن ُسئل عن علم فكتمه أجلم يوم قال:  ويف اجملمع عن النيب 

القيامة بلجام من نار
1
. 

ولكن هذين الفردين وأمثاهلما خارجان عن حمل البحث كما أشرنا 

إليه, لكونهما من كتمان ما ينبغي أن ُيعلن, والسرية إمنا هي قائمة على كتمان 

ما ينبغي كتمانه مما يكون يف إعالنه ضرر بالغ على النفس, أو الدين, أو املال, 

 لذا فهما خارجان عن حمل الكالم.

لقد ذكر اهلل تعاىل الكتمان يف كتابه الكريم, وحثَّت عليه الُسنَّة 

 يَّزا موارد مدحه ولزومه, عن موارد ُحْرَمِتِه والنهي عنه.الشريفة, وم

 قال تعاىل:                        

                                     

                                   

 ]فكان كتمان إميانه سبب جناة موسى ]غافر ,. 

              وقال تعاىل: 

              

       ]اإلعالن دون , واآلية ظاهرة يف ذّم ]النساء

 التثّبت مما هو حّق.

                                                           

. ابن إدريس احللي, أبو جعفر حممد بن منصور بن أمحد, السرائر )احلاوي لتحرير الفتاوي(: 1

, مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة, 2حتقيق: جلنة التحقيق, ط

أمحد, مسند  , وكذلك يف مسند أمحد بن حنبل: ابن حنبل,114, ص2هـ, ج1410إيران, 

, وسنن ابن ماجة )م. س(: 263, ص2اإلمام أمحد بن حنبل: دار صادر, بريوت, لبنان, ج

 .97, ص1ج
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  وقال تعاىل:                        

                            ]فإن]البقرة , 

 كتمان احلّق من احملرَّمات إذا أّدى إىل إحماء صورته وضياعه.

ُأِمَر الناس ِبَخْصَلَتْيِن َفَضيَُّعوُهَما, قال:  وعن اإلمام الصادق 

َفَصاروا مْنُهَما على غري شيٍء: الصَّْبِر والِكْتَماِن
1
. 

 واهلل إنَّ أحبَّ أصحابي إليَّ َأْوَرُعُهْمقال:  الباقر اإلمام وعن 

وَأْفَقُهُهْم وَأْكَتُمُهْم ِلَحديِثَنا ...
2
. 

َوِدْدُت واهلِل َأنِّي اْفَتَدْيُت َخْصَلَتْيِن يف قال:  وعن اإلمام السجاد 

الشِّيَعِة َلَنا ِبَبْعِض َلْحِم َساِعِدي: النََّزَق َوِقلََّة اْلِكْتَماِن
3
. 

َحِديَثَنا َقْتَل َخَطٍأ,  ما َقَتَلَنا َمْن َأَذاَ قال:  وعن اإلمام الصادق 

ولِكْن َقَتَلَنا َقْتَل َعْمٍد
4
. 

 -إنَّ اهلل عزَّ وجلَّ َجَعَل الدِّيَن َدْوَلَتْيِن؛ َدْوَلَة آَدَم أنه قال:  وعنه
, وَدْوَلَة إْبِليَس, فإذا أراَد اهلُل أْن ُيْعَبَد عالِنيًة كاَنْت َدْوَلُة آدَم, -وهي َدْوَلُة اهلل 

اهلُل أْن ُيْعَبَد يف السرِّ كاَنت دولة إبليَس, وامُلِذيُع ِلَما أراَد اهلُل َسْتَرُه ماِرٌق  وإذا أراَد

ِمَن الدِّيِن
5
. 

ُيْحَشُر الَعْبُد يوم القيامِة وما َنِدَي أنه قال:  وعن اإلمام الباقر 

َدمًا, َفُيْدَفُع إليِه ِشْبُه اْلِمْحَجَمِة أو َفْوَق ذلك, فيقاُل له: هذا َسْهُمَك ِمْن َدِم 

                                                           

 .2, احلديث222, كتاب اإلميان والكفر, باب الكتمان, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج1

 .7, احلديث223, كتاب اإلميان والكفر, باب الكتمان, ص2. م. ن: ج2

 .1, احلديث221, كتاب اإلميان والكفر, باب الكتمان, ص2س(: ج. أصول الكايف )م. 3

 .4, احلديث370, كتاب اإلميان والكفر, باب اإلذاعة, ص2. م. ن: ج4

 .11, احلديث372, كتاب اإلميان والكفر, باب اإلذاعة, ص2. م. ن: ج5
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ُفالٍن, فيقول: يا رّب إنََّك َلَتْعَلُم أنََّك َقَبْضَتين وما َسَفْكُت َدمًا, فيقوُل: بلى, 

َكذا وَكذا, َفَرَوْيَتها عليِه َفُنِقَلْت حتى صارْت إىل ُفالٍن َسِمْعَت ِمْن ُفالٍن ِروايَة 

اجَلبَّار َفَقَتَلُه َعَلْيها, وهذا َسْهُمَك ِمْن َدِمِه
1
. 

... يف تفسري قوله تعاىل: وعن اإلمام الصادق          

                    ...  ]فقال: ]آل عمران , واهلِل ما

َقَتُلوُهْم بأيديهم وال َضَرُبوهم بَأْسَياِفِهم, ولِكنَّهم َسِمُعوا أحاديَثُهم َفَأَذاُعوها 

َفُأِخُذوا َعَلْيها َفُقِتُلوا ...
2
. 

قد ظهر ممَّا تقدَّم أن الكتمان سرية عقالئية, َذكره املوىل جلَّ شأنه يف 

القرآن الكريم, واعَتَبره أمرًا مشروعًا يف كل ما فيه مصلحة للدين ومصلحة 

 للمؤمنني, ومدَح القائمني به, احملافظني على تلك الشروط.

وكذلك حضَّت عليه الُسنَّة الشريفة, فحصل بذلك على اإلمضاء 

 املطلوب من املشرِّ  املقدَّس, واكتسبت تلك السرية حجيتها شرعًا.

احلذر من إظهار ما يف النفس من  هي ابن حجركما عرَّفها  إن التقّية

معتقد وغريه للغري
3

, أو هي احلفظ عن ضرر الغري مبوافقة يف قول أو فعل 

 األنصاريخمالف للحق, كما عّرفها الشيخ 
4

, ويف كال الفعلني صور 

 من الكتمان املمدوح يف اآليات والروايات كما تقدَّم.

العقالئية املمضاة من املعصوم؛ للداللة على جواز وتكفي السرية 

الكتمان والتقية, بل تعترب معها كل اآليات والروايات جمرد أوامر وبيانات 

 إرشادية تشري إىل مشروعيتها.

                                                           

 .5, احلديث370, كتاب اإلميان والكفر, باب اإلذاعة, ص2. م. ن: ج1

 .6, احلديث371كتاب اإلميان والكفر, باب اإلذاعة, ص ,2. م. ن: ج2

 .264, ص12. فتح الباري بشرح صحيح البخاري )م. س(: ج3

 .37. التقّية, مرتضى األنصاري )م. س(: ص4
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 ثالثًا: مناذج من تقّية األنبياء

رافق العمل بالتقية وجود اإلنسان على هذه األرض, بدأ بها أبو 

وَأَمره أن يكتم ذلك وال حيدِّث  شيثعندما أوصى إىل ولده  األنبياء آدم 

قابيلبه أخاه 
1
. 

وأتباعهم  وأشار القرآن الكريم إىل عمل كثري من األنبياء 

لقومه بعدما كسر أصنامهم وسؤاهلم له عن  بالتقيَّة, فذكر مقالة إبراهيم

  ذلك فقال:                                 

               ]فقد أنكر إبراهيم ]األنبياء ,  فعله

 فرقًا منهم, كما أشار إىل عجزهم وعدم صحة ألوهيتهم.

وأمره بكتمان  لولده يوسف  وَذكر تعاىل مقالة يعقوب

  رؤياه:                               

        ]يوسف[. 

كما َذكر مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إميانه, والذي مكَّنه كتمانه 

 : من السعي لنجاة نيّب اهلل موسى            

                                  

                                       

           ]غافر[. 

وذكر تقيَّة أصحاب الكهف وحرصهم على إخفاء حاهلم, فقال 

...تعاىل:                              

                                                           

 .49, ص1تاريخ األمم وامللوك )املعروف بتاريخ الطربي( )م. س(: ج .1
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     ]الكهف[. 

دار بينهم من لزوم إخفاء الساعي جللب الطعام  فمن جهٍة ذكر تعاىل ما

 حقيقة حاله, وصوَّر من جهة أخرى ما كانوا يعيشونه من خوف ورهبة.

إىل  -والذين آمنوا معه  -, وتعرَّض ثم جاء بعد ذلك نبينا حممد 

أذًى شديد من قريش, َفرموه باحلجارة, ووضعوا الشوك يف طريقه, وأغروا به 

ه أثناء صالته يف الكعبة سال بعري, وُعذَِّب أصحابه, صبيانهم, ووضعوا علي

وُأوذوا أذى شديدًا, خصوصًا من كانوا من العبيد واملستضعفني, كل ذلك وأبو 

, إىل أن توفَّاه اهلل تعاىل يكتم إميانه, وحياول محاية رسول اهلل  طالب 

 أثناء حصار الِشعب.

 التقيَّة من جهتني: لقد مارس أبو طالب 

أنه كتم إميانه عن قريش ليبقي على جاهه وسؤدده بينهم,  هما:أوال

, ولو أظهر إميانه لسقطت هيبته ليتمكن بذلك من محاية رسول اهلل 

 , فحاله حال مؤمن آل فرعون.وتنكَّرت له قريش وحاربته مع رسول اهلل 

 وبني ولده علي  مبادلة املضجع بني رسول اهلل  وثانيتهما:

 وفرقًا عليه.  ن الليل خوفًا على رسول اهللكلما مضى جذ  م

وتعرض عمار وأبواه ياسر ومسية, وكذلك صهيب, وبالل, وخباب, 

لعذاب أليم, وأذًى شديد من عتاة قريش, حتى ُقتل َأَبوا عمار ياسر ومسية, وما 

  ترك املشركون عمارًا حتى قال كلمة الكفر, وأخرب عمار بذلك رسول اهلل
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كال  :, فقال رسول اهلل كفر عماروانتشر خربه بني املسلمني, فقال قوم: 

إن عمارًا ملئ إميانًا من قرنه إىل قدمه, واختلط اإلميان بلحمه ودمه
1

, ويف ذلك 

            نزلت اآلية الكرمية: 

             

  ]وكان عمار يبكي فجعل رسول اهلل ]النحل ,  :ميسح عينيه ويقول إن

عادوا فُعد هلم مبا قلت
2
. 

احلفظ, ومنذ ذلك اليوم لقد أرشد اهلل تعاىل يف كتابه الكريم إىل لزوم 

اعترب مجيع املسلمني أن العمل بالتقية أمر مشرو , وإن اختلفوا يف بعض 

التفاصيل, والذي عليه أكثرهم أن التقيَّة هي حفظ النفس واملال والِعرض, وأن 

املناط فيها هو درء األذى عنهم, وهو أمر راجح شرعًا, ومقصد من مقاصد 

أن احلالة  :إىل ما قرَّره اإلمام الشافعي  نصل الشريعة, وبتنقيح املناط

بني املسلمني إذا شاكلت احلالة بني املسلمني واملشركني, حلَّت التقّية حماماة على 

النفس
3
. 

                                                           

, 1ط وتصحيح السيد علي عاشور, ط. املازندراني, موىل حممد صاحل, شرح أصول الكايف: ضب1

 .123, باب التقية, ص9م, ج2000هـ, 1421دار إحياء الرتاث العربي, بريوت, لبنان, 

 .388, ص3جممع البيان يف تفسري القرآن )م. س(: ج. 2

  تنقيح املناط: استنباط سبب احلكم وعّلته. ]راجع: احلكيم, حممد تقي, األصول العامة للفقه

, مركز الدراسات العلمية التابع للمجمع العاملي للتقريب بني 1حتقيق: ويف الشناوة, طاملقارن: 

, تنقيح 355, حبث القياس, ص1م, ج2010هـ, 1431املذاهب اإلسالمية,طهران, إيران, 

 املناط[.

تفسري . الرازي, حممد فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر الرازي, تفسري الفخر الرازي )املشتهر بال3

, 8, ج3م, مج2005هـ, 1425, دار الفكر, بريوت, لبنان, 1الكبري ومفاتيح الغيب(: ط

 ( من سورة آل عمران.28, تفسري اآلية )13ص
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رابعًا: مناذج من تقّية الصحابة والتابعني 

 وتابعيهم

لقد اضطّر بعض الصحابة إىل التقّية خشية من املخالفة, حتى يف زمن 

الراشدة, فلم يكن بإمكان بعضهم أن يصّرح مبا خيالف رأي اخلليفة, مع اخلالفة 

حسن اعتقادنا باخلالفة الراشدة, وأن اخللفاء الراشدين ما أرادوا من مجع األمة 

على كلمة سواء إال مصلحة اإلسالم واملسلمني, ولكن طبيعة البحث 

ضوان اهلل تعاىل املوضوعي تقتضي أن نورد مناذج من تقية الصحابة والتابعني ر

 عليهم, مع ما بيَّنوه من أسبابها.

أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي, أنبأنا أبو روى ابن عساكر قال: 

بكر بن الطربي, أنبأنا أبو احلسني بن الفضل, أنبأنا عبد اهلل بن جعفر, أنبأنا 

 يعقوب بن سفيان, نبأنا سليمان بن حرب, حدَّثنا أبو هالل, عن قتادة, قال:

قال حذيفة: لو ُكنت على شاطئ نهر, وقد مددُت يدي ألغِرف فحدَّثتكم بكل 

ما أعلم, ما وصلت يدي إىل فمي حتى ُأقتل
1
. 

وقال أبو هالل, عن قتادة, قال حذيفة: لو ويف تهذيب الكمال: 

كنت على شاطئ نهر, وقد مددت يدي ألغرتف فحدثتكم بكل ما أعلم ما 

وصلت يدي إىل فمي حتى أقتل
2
. 

                                                           

. ابن عساكر, أبو القاسم علي بن احلسن ابن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي املعروف بابن عساكر, 1

ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت, : دراسة وحتقيق: علي شريي, دتاريخ مدينة دمشق

 .289ص ( حذيفة بن اليمان, 1231, )12جم, 1997هـ, 1417لبنان, 

املزي, مجال الدين أبو احلجاج يوسف, تهذيب الكمال يف أمساء الرجال: حققه وضبطه وعّلق . 2

( 1147), 5ج, مؤسسة الرسالة, بريوت, لبنان, 4عليه: الدكتور بشار عواد معروف, ط

 507ص  حذيفة بن اليمان,
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وروى ابن سعد يف طبقاته, وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق, قال: 

 :أخربنا روح بن عبادة وهوذة بن خليفة قاال: أخربنا عوف عن احلسن قال

أخربنا عيت بن ضمرة قال: قلت ألبّي بن كعب: ما لكم أصحاب رسول اهلل 

مونا, فإذا صلى اهلل عليه وسلم نأتيكم من الُبعد, نرجو عندكم اخلرب أن تعل

أتيناكم استخففتم أمرنا, كأّنا نهون عليكم, فقال: واهلل لئن عشت إىل هذه 

اجلمعة ألقولن فيها قوال ال أبالي استحييتموني عليه أو قتلتموني, فلما كان يوم 

اجلمعة من بني األيام أتيت املدينة فإذا أهلها ميوجون بعضهم يف بعض يف 

, قال بعضهم: أما أنت من أهل هذا سككهم, فقلت: ما شأن هؤالء الناس

البلد, قلت: ال, قال: فإنه قد مات سيد املسلمني اليوم أبّي بن كعب, قلت: 

واهلل إن رأيت كاليوم يف السرت أشد مما سرت هذا الرجل
1
. 

, قيس بن عبادةويف املسرتشد البن جرير الطربي ذكر أن القائل هو 

يث مل يقم ذلك املقامسرت اهلل على هذا املسلم حوأنه قال: 
2
. 

وروى ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق, وابن كثري يف البداية والنهاية, 

قال ابن وهب: حدثين حييى بن والذهيب يف سري أعالم النبالء, واللفظ لألول: 

أيوب, عن حممد بن عجالن, أن أبا هريرة كان يقول: إني ألحدث أحاديث لو 

 عند عمر, لشّج رأسي ... تكلمت بها يف زمان عمر, أو 

وقال صاحل بن أبي األخضر, عن الزهري, عن أبي سلمة: مسعت 

أبا هريرة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, 

                                                           

 500ص , أبّي بن كعب, 3ج: دار صادر, بريوت, لبنان, الطبقات الكربى. ابن سعد, حممد, 1

 .340( أبّي بن كعب, ص558, )7. تاريخ مدينة دمشق )م. س(: ج501 -

, مطبعة سلمان 1. الطربي, حممد بن جرير, املسرتشد: حتقيق الشيخ: أمحد احملمودي, ط2

 .63, حديث218هـ, ص1415سي, نشر مؤسسة الثقافة اإلسالمية, قم, الفار
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حتى قبض عمر, قال أبو سلمة: فسألته مب, قال: كنَّا خناف السياط, وأومأ 

بيده إىل ظهره
1
. 

َحِفْظُت من أنه قال:  أبي هريرةيف صحيحه عن  البخاريوروى 

ِوعاَءْيِن, َفأمَّا أَحُدُهَما َفَبَثْثُتُه, وأمَّا اآلَخُر َفَلو َبَثْثُتُه ُقِطَع هذا  رسول اهلل 

الُبْلُعوم
2
. 

وروى البيهقي يف ُسننه, وكذلك ابن قدامة يف مغنيه, وابن حزم يف 

من شاء باهلته أن املسائل ال أخت وأم: احمللَّى, أن ابن عباس قال يف زوج و

تعول, إن الذي أحصى رمل عاجل عددا أعدل من أن جيعل يف مال نصفًا ونصفًا 

وثلثًا, هذان نصفان ذهبا باملال فأين موضع الثلث ؟, فسميت هذه املسألة 

مسألة املباهلة لذلك وهي أول مسألة عائلة حدثت يف زمن عمر رضي اهلل عنه 

للمشورة فيها فقال العباس أرى أن تقسم املال بينهم على قدر  فجمع الصحابة

سهامهم فأخذ به عمر رضي اهلل عنه واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن 

عباس فروى الزهري عن عبد اهلل بن عبد اهلل ابن عتبة قال لقيت زفر بن أوس 

دثنا عنده البصري فقال متضي إىل عبد اهلل بن عباس نتحدث عنده فأتيناه فتح

فكان من حديثه أنه قال سبحان الذي أحصى رمل عاجل عددا ثم جيعل يف مال 

                                                           

ابن , 344-343( أبو هريرة الدوسي, ص8895, )67. تاريخ مدينة دمشق )م. س(: ج1

: حققه ودقق أصوله وعّلق البداية والنهايةكثري, أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي, 

م, 1988هـ, 1408اث العربي, بريوت, لبنان, , دار إحياء الرت1حواشيه: علي شريي, ط

الذهيب, مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان, سري أعالم , 115, أبو هريرة الدوسي, ص8ج

, مؤسسة الرسالة, 9النبالء: أشرف على حتقيق الكتاب وخرَّج أحاديثه: شعيب األرنؤوط, ط

قلت: هكذا هو, .وعّلق عليه قائاًل: 602-601, ص2, جم1993هـ, 1413بريوت, 

كان عمر رضي اهلل عنه يقول: أقّلوا احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, وزجر غري واحد 

 .من الصحابة عن بّث احلديث, وهذا مذهب لعمر ولغريه

 .34, ص1. صحيح البخاري )م. س(: ج2
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نصفا ونصفا وثلثا ذهب النصفان باملال فأين موضع الثلث ؟ وأيم اهلل لو قدموا 

من قدم اهلل وأخروا من أخر اهلل ما عالت فريضة أبدا فقال زفر فمن الذي قدمه 

ذي أهبطه من فرض إىل فرض فذلك الذي اهلل ومن الذي أخره اهلل ؟ فقال ال

قدمه والذي أهبطه من فرض إىل ما بقي فذلك الذي أخره اهلل فقال زفر: فمن 

ال أشرت عليه ؟, أأول من أعال الفرائض ؟, قال: عمر بن اخلطاب فقلت: 

فقال: هبته
1
. 

وروى ابن األثري يف تارخيه, والطربي يف تارخيه أيضًا, واللفظ 

 فقال له: صعصة بن صوحانكان قد دعا  غرية بن شعبةاملللطربي, أن 

وإيَّاك أن يبلغين عند أحد من الناس إياك أن يبلغين عنك أنك تعيب عثمان ,

أنك تظهر شيئًا ِمن َفضل علّي عالنّية, فإنك لست بذاكر من فضل علّي شيئًا 

بإظهار أجهله, بل أنا أعلم بذلك, ولكن هذا السلطان قد ظهر, وقد أخذنا 

َعيبه للناس, فنحن ند  كثريًا مما أمرنا به, ونذكر الشيء الذي ال جند منه بدًَّا, 

ندفع به هؤالء القوم عن أنفسنا تقّيًة, فإن كنت ذاكرًا فضله فاذكره بينك وبني 

أصحابك, يف منازلكم سرًَّا, وأمَّا عالنية يف املسجد فإن هذا ال حيتمله اخلليفة 

هلنا, وال يعذرنا في
2
. 

                                                           

جديدة باألوفست, دار  : طبعةاملغين. ابن قدامة, أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممود بن قدامة, 1

, 26-25صاملسألة املشركة وحكمها واملذاهب فيها,  ,7جالكتاب العربي, بريوت, لبنان, 

, و: ابن 253ص , باب العول يف الفرائض,6ج للبيهقي )م. س(: وكذلك: السنن الكربى

, حزم, أبو حممد علي بن سعيد بن أمحد, احمللى: حتقيق: الشيخ أمحد حممد شاكر, دار الفكر

 , بيان أن ال عول يف شيء من مواريث الفرائض.264, ص9ج

, ذكر اخلرب عن مقتل 144, ص4)م س(: ج )املعروف بتاريخ الطربي(. تاريخ األمم وامللوك 2

, ذكر اخلرب عن مقتل 430, ص3املستورد بن علفة اخلارجي, و: الكامل يف التاريخ )م. س(: ج

 املستورد اخلارجي.
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يظهر من هذه الروايات وغريها كثري, أن هنالك حالة من اخلوف, بنحٍو 

مل يكن معه بّد من كتمان الرجل بعض ما يعلم, مما يكون خمالفًا لرأي اخلليفة, 

 وهذا ميّثل تقّية الكتمان, كما هو واضح.

وإال فلماذا مل جيرؤ ابن عباس على التصريح برأيه, ويرشد إىل الصواب 

الَعول ؟, وملاذا كان ذلك السكوت من ُأبّي بن كعب, ثم العزم بعدها يف مسألة 

على البوح ولو أدَّى ذلك إىل قتله ؟, ويشبهه ما قاله حذيفة بن اليمان أيضًا, وما 

 صرَّح به أبو هريرة.

وإذا كان لنا أن نربر للخالفة الراشدة عملها, وأنه إمنا كان ملا تراه من 

فإن البحث املوضوعي أيضًا يثبت أن حالة من  مصلحة اإلسالم واملسلمني,

خوف املخالفة كانت ختّيم يف مساء األمة اإلسالمية, وهو ما أّدى إىل اّتقاء 

 هؤالء األعالم وغريهم.

كذلك عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل  :شرح العقيدة الطحاويةففي 

خلمر, عنه وغريه يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط, وكان يشرب ا

حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعًا, ثم قال: أزيدكم, فقال له ابن مسعود: 

ما زلنا معك منذ اليوم يف زيادة
1
. 

روى الوليد بن كثري, عن وهب بن وروى ابن أبي احلديد قال: 

كيسان, قال: مسعت جابر بن عبد اهلل األنصاري يقول: ملا خفت بسرًا 

وتواريت عنه, قال لقومي: ال أمان لكم عندي حتى حيضر جابر, فأتوني, 

وقالوا: ننشدك اهلل ملا انطلقت معنا فبايعت, فحقنت دمك ودماء قومك, فإنك 

يت ذرارينا, فاستنظرتهم الليل, فلما أمسيت إن مل تفعل قتلت مقاتلينا, وسب

                                                           

هـ, 1391, املكتب اإلسالمي, بريوت, 4احلنفي, شرح العقيدة الطحاوية: ط. ابن أبي العز 1

 .422ص
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دخلت على أم سلمة فأخربتها اخلرب, فقالت: يا بين, انطلق فبايع, احقن 

دمك ودماء قومك, فإني قد أمرت ابن أخي أن يذهب فيبايع, وإني ألعلم أنها 

 .1بيعة ضاللة

وأخرج املزي يف تهذيب الكمال بإسناده عن يونس بن عبيد قال: 

سن قلت: يا أبا سعيد, إنك تقول: قال رسول اهلل سألت احل  وإنك مل

تدركه, قال: يا ابن أخي لقد سألتين عن شيء ما سألين عنه أحد قبلك, ولوال 

منزلتك مين ما أخربتك, إني يف زمان كما ترى, وكان يف عمل احلجاج, كل 

فهو عن علي بن أبي طالب رضي اهلل  شيء مسعتين أقول: قال رسول اهلل 

عنه, غري أني يف زمان ال أستطيع أن أذكر عليًا
2
. 

, املنتخب من ذيل املذّيلوروى البخاري يف صحيحه, والطربي يف 

, والذهيب يف تارخيه, وقال الذهيب يف سري أعالم التمهيدوابن عبد الرّب يف 

إنَّا لنحكي كالم اليهود والنصارى, وال النبالء, أن ابن املبارك كان يقول: 

تطيع أن حنكي كالم اجلهميةنس
3
. 

                                                           

, 11-10, بعث معاوية بسر بن أرطأة إىل احلجاز واليمن, ص2. شرح نهج البالغة )م. س(: ج1

, 1وكذلك: اليعقوبي, أمحد بن أبي يعقوب املعروف بابن واضح اإلخباري, تاريخ اليعقوبي: ط

, خالفة أمري املؤمنني علي 2ش, ج1383هـ.ق, 1425يدرية, قّم, إيران, انتشارات املكتبة احل

 [.199-197بن أبي طالب, ص

 .124, ص6. تهذيب الكمال يف أمساء الرجال )م. س(: ج2

, 1. البخاري, حممد بن إمساعيل, خلق أفعال العباد والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل: ط3

م, باب ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن 1984هـ, 1404مؤسسة الرسالة, بريوت, 

 .9يبّدلوا كالم اهلل عزَّ وجّل, ص

الطربي, أبو جعفر حممد بن جرير, املنتخب من ذيل املذيل: مؤسسة األعلمي, بريوت, لبنان, 

 هـ.161, ذكر َمْن َهَلك من التابعني يف سنة 144م, ص1939هـ, 1358
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, عن حسان بن األموالوروى أبو عبيد القاسم بن سالم, يف كتاب 

سألُت سعيد بن جبري عن الزكاة ؟, فقال: اْدَفْعها إىل أبي حييى الكندي, قال: 

ُوالة األمر, فلما قام سعيد َتبْعُته, فقلُت: إّنك أمرتين أن أدفعها إىل والة 

بها كذا, ويصنعون بها كذا, فقال: َضعها حيث أمرَك  األمر, وهم يصنعون

اهلل, سألتين على رؤوس الناس فلم أكن أُلخربَك
1
. 

وقال إدريس بن حييى:  :اجلامع ألحكام القرآنوروى القرطيب يف 

كان الوليد بن عبد امللك يأمر جواسيس يتجسسون اخللق يأتونه باألخبار, قال: 

بن حياة فسمع بعضهم يقع يف الوليد, فرفع  فجلس رجل منهم يف حلقة رجاء

ذلك إليه فقال: يا رجاء ! ُأذكر بالسوء يف جملسك ومل تغّير ؟, فقال: ما كان 

ذلك يا أمري املؤمنني, فقال له الوليد: قل اهلل الذي ال إله إال هو, قال: اهلل 

ى الذي ال إله إال هو, فأمر الوليد باجلاسوس فضربه سبعني سوطا, فكان يلق

رجاء فيقول: يا رجاء, بك يستقى املطر, وسبعون سوطا يف ظهري ! فيقول 

رجاء: سبعون سوطا يف ظهرك خري لك من أن يقتل رجل مسلم
2

, فاضطر 

رجاء إىل إنكار ما كان, وهو قول غري احلق ليحفظ نفسه, وفيها أيضًا بيان 

أقسم ميينًا كاذبة  لسبب التقّية, وهو أن يكون ما يتقى منه أهّم ما يّتقى به, فقد

 ليدرأ القتل عن نفسه.

                                                                                                                                       

عبد اهلل بن حممد, التمهيد ملا يف املوّطأ من املعاني واألسانيد:  ابن عبد الرب القرطيب, يوسف بن

 (.51, )143, ص7هـ, ج1387وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية, املغرب, 

 عبد اهلل بن املبارك. -112, 401, ص8سري أعالم النبالء )م. س(: ج

, دار 1الدكتور حممد عمارة, ط . ابن سالم, عبيد القاسم, كتاب األموال: تقديم ودراسة وحتقيق:1

 .1813, حديث680م, ص1989هـ, 1409الشروق, بريوت, لبنان, 

. القرطيب, أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري, اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطيب(: دار 2

( من سورة النحل, 106, تفسري اآلية )10م, ج1985إحياء الرتاث العربي, بريوت, لبنان, 

 , الثامنة عشرة.190-189ص
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حّدثنا ابن البهلول أن أبا قال:  كتاب األذكياءوروى ابن اجلوزي يف 

حذيفة واصل بن عطاء خرج يريد سفرًا يف رهط, فاعرتضهم جيش من 

اخلوارج, فقال واصل: ال ينطقن أحد ودعوني معهم, فقصدهم واصل, فلما 

فقال: كيف تستحّلون هذا وما تدرون من حنن, وال قربوا بدأ اخلوارج ليوقعوا, 

ألي شيء جئنا ؟, فقالوا: نعم, من أنتم ؟, قال: قوم من املشركني جئناكم 

لنسمع كالم اهلل, قال: فكفوا عنهم, وبدأ رجل منهم يقرأ عليهم القرآن, فلما 

أمسك, قال واصل: قد مسعنا كالم اهلل, فأبلغنا مأمننا حتى ننظر فيه وكيف 

معنا  -واهلل  -خل يف الدين, فقال: هذا واجب, سريوا, فسرنا واخلوارج ند

حيموننا فراسخ, حتى قربنا إىل بلد ال سلطان هلم عليه, فانصرفوا
1
. 

مضافًا إىل ما تظهره هذه الرواية من سوء حال املسلمني حتى يضطّر 

ي نفسه الرجل الّدعاء الشرك ليكون آمنًا, فإن واصل قد قال بغري احلق ليّتق

 وأصحابه شّر اخلوارج.

با عبد أندلس, وقلت: يا لت مالكًا عن حالنا يف األأسوقال ابن مهر: 

مام هل الفضل خيرجهم اإلأليك, عندنا رجال من إني رسول من خلفي إاهلل, 

سالم, فيمرون بالقرى وقد عّطلت خوفًا من هل اإلأه من أىل من ناوإكرهًا 

خذ ذلك ليتصدَّقوا أىل إطعمة وقد نفد زادهم, فيميلون السلطان, جيدون فيها األ

 بقيمته, فما ترى يف خروجهم على الضغط, وهم خيافون على بقائهم ؟.

 تكّلم يف هذا.أنا فال أمَّا أقال مالك: 

 عاد عليه الكالم يف هذا.أثم 

                                                           

. ابن اجلوزي, مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي, كتاب األذكياء: وضع حواشيه: حممد 1

يف ذكر : الباب الثامن عشرم, 2010, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 4عبد الكريم الّنمري, ط

 .111, صع يف آفة فتخلص منها باحليلةَقَو ْنَم
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نا لك ناصح, وال جييبأفقال: كّف عن الكالم يف هذا ومثله و
1
. 

, روى الربزلي يف جامع ل إفريقية حول املدن الوسيطيةنوازويف مدوَّنة 

فريقية عن اخلطيب الذي يكذب يف خطبته إوسئل بعض فقهاء مسائل األحكام: 

 مبدح الظلمة ؟.

ن كان يريد بذلك التقّرب والتوّدد وتعّطفهم عليه, فهو جرحة, إجاب: أف

ن كان خياف على نفسه املوت, فالصالة خلفه جائزةإو
2
. 

خذهم السلطان مبغرم على مقدار مال كل واحد أابن لبابة عمَّن ي وسئل

 منهم.

فقال: سئل سحنون عن رفقة من بلد السودان يؤخذون مبال يف الطريق ال 

ال بذلك إخذ من الباقني, فقال: ال جيد اخلالص أينفّكون منه, فيتوىل ذلك بعضهم وي

 راه جائز.أوهي ضرورة البّد هلم فيها, و

يدي ألة, وهي مبنزلة َمْن فدى مااًل من أتقدَّمت هذه املسقلت: 

نَّها على أال هكذا, وذكر هنا إن مل يتخّلصوا إاللصوص, والصحيح لزومهم ذلك 

 مواهلم كاخلفارة على الزر  والغالت وحنو ذلك.أقدر 

محال ال ّنه على عدد األأبو حممد الشبييب رمحه اهلل خيتار أوكان شيخنا 

حوال الناس, وخياف على من أىل كشف إنه قد يؤدي أويعلل ذلك بعلى قيمتها, 

 جاحة يف الطريق., وقصده باإلجاحتهإمحله غال من 

                                                           

مدّونة نوازل إفريقية حول املدن الوسيطية: حتقيق وتقديم وتعليق: عبد الكريم الشبلي, الربنامج الوطين  1

حكام: الربزلي, جامع مسائل األ, ]137, املسألة 157م, ص2000حول املدن التونسية, تونس, 

, 12794ب, خمطوط عدد 6,.ق5431أ, خمطوط عدد 180,.ق4851, خمطوط عدد 3ج

 اب: القضاء والشهادات[.ب, كت-أ 41ق

حكام )م جامع مسائل األ] .52, املسألة 65ص)م. س(:  . مدّونة نوازل إفريقية حول املدن الوسيطية2

 أ[. 73,.ق 4851, خمطوط عدد 1ن(: ج

 .اإلجاحة: اإلهالك والقتل 
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نا حني قفلت من احلج ببالد برقةأوقد اخرتته 
1

, ضربنا اخلفارة مرة على 

فريقية, فعملنا إعراب أنه كان خلط علينا بل, ألمحال, ومرة على عدد اإلعدد األ

و أن يسرق له أبل خاصة ملا خفت على من بيده شيء غال يف الرفقة على عدد اإل

ن كثريًا جدًا فيرتجَّح إخوذ قلياًل, وأذا كان املإّنه حلسن من الفتوى أجياح, قصدًا و

ن يصطلحوا على ما حيسن, يزاد بعض شيء على من رحله أوىل مر فيه, واألاأل

غال, وباهلل التوفيق
2
. 

و أن يسرق له أبيده شيء غال يف الرفقة ملا خفت على من وقوله: 

, معناه أنه قد أخذ خوذ قلياًلأذا كان املإّنه حلسن من الفتوى أجياح, قصدًا و

الزيادة من بعضهم ألنه ضرب اخلفارة على عدد اإلبل للتقّية, خشية سرقة مال 

 من كان محله غاليًا.

األمحال هو  ومن الواضح أن الفدية باملال وحسن التدبري وكتمان ما يف

 نو  من التقّية حلفظ النفوس واألموال.

ذا كان القاضي يقبل ما يرد إقلت: وكذلك ما ذكره من سلوك القضاة: 

ذا كان يكرهه إّما أليه, وإو يسمع احلكم ويستكن أخبار املخرب الصادق, أعليه من 

خري, ن كانت تبنى فرتكه إن مل تنب عليه مفسدة, وإوىل ذكره وال يعمل به, فاأل

 وقد سقط حكمه عنه.

مري ن األإبي جعفر من قوله أنعم مع املنصور أوحكاية عبد الرمحان بن 

ال ما ينفق فيه, مشهورة حكاها ابن الرقيق, وكذا إسوق وال جيلب يف كل سوق 

نه رد عليه أحكاية ذكرها بعضهم عن ابن العربي يف قاضي القريوان حني مّر به, و

                                                           

 م.1397هـ/800كانت عودة الربزلي من احلج يف سنة . 1

حكام: جامع مسائل األ, ]142, املسألة 161: ص)م. س( الوسيطية . مدّونة نوازل إفريقية حول املدن2

, 12794ب, خمطوط عدد  192, ق5431, خمطوط عدد أ 68, ق 4851, خمطوط عدد 3ج

 , كتاب: الغصب واالستحقاق[.أ 270ق 
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نه تفطَّن لذلك واسرتجع نفسه أفتسبب يف قتله لوال  فيها يف ظهار, أخطأمسائل 

وذكر ضّد ما علم منه, فكان سبب جناته من القتل
1
. 

أوليس رجوعه عّما قال, وِذكره ضّد ما ُعلم منه لينجو من القتل هو 

 من التقّية أيضًا !؟.

 خامسًا: عوامل تشريع التقية

يرجع منشأ التقية بني املسلمني إىل عاملني, أحدهما ذاتي, يرجع إىل 

واآلخر موضوعي يرتبط وإىل بعض الشبهات يف فهم الدين, النفس اإلنسانية, 

 باحلوادث التارخيية ذات الطابع الفكري واحلضاري.

 

 العامل الذاتي .1

 أ. ما يرجع إىل النفس اإلنسانّية

اليت رافقت وجود اإلنسان,  األنا عانت البشرية عمومًا من عقدة

وكانت دومًا وسيلة للشّر واالحنراف, وهي عقدة إبليس اليت جعلته متمردًا 

...على أمر رّبه,                          ]األعراف[ ,

...           ]وهي عقدة اإلنسان األول ]اإلسراء ,قابيل ,

اليت قادته إىل قتل أخيه, وعقدة كل الطواغيت الذين اختصروا الوجود البشري 

يف ذواتهم, وحقوقه فيما كانوا مينحونه تفضاًل على اآلخرين, لقد كان ذلك 

شأن البشر منذ فجر التاريخ, واليزال كذلك يف هذه األيام, مع تنّوٍ  يف 

 اليب, واختالف يف الدرجات, حتى قال قائلهم:األس

                                                           

الربزلي, جامع مسائل , ]178, املسألة 201: ص)م. س( . مدّونة نوازل إفريقية حول املدن الوسيطية1

ب, خمطوط عدد  3, ق5431, خمطوط عدد أ 177, ق 4851, خمطوط عدد 3كام: جحاأل

 , كتاب: القضاء والشهادات[.أ 38, ق 12794
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 الظُّْلُم ِمْن ِشـَيِم النُُّفـوِس َفـإْن َتِجـدْ    
 

ــٍة َفِلِعلَّـــٍة ال َيْظُلـــم  َذا ِعفَّـ
1

 
 

لبوس الدين, وارتدت ثوب القداسة فيما تقول  األناوإذا ُألبست 

وتعمل وترى, سوَّغت لنفسها كل ما تقرتفه من خطايا حبق اآلخرين, مع 

علمها وجهلها على حٍد سواء, فإن كانت جاهلًة واقع حاهلا, مضت يف 

معركتها معتربة أنها تنصر ما هو حّق وعدل, وإن كانت عاملًة بتجاوزها 

بل التربير, بادعاء أنها إمنا تريد بذلك سدَّ ذرائع وخطئها, فاألمر سهل ويق

الفساد, وتسعى إىل اجتثاث الباطل, مما يغتفر معه الوقو  بشيء من الظلم, 

 حتى مل يَر بعضهم مشكلًة يف قتل األبرياء, زعمًا منه أنه يعّجل بهم إىل اجلنة.

ملك شخصّي,  -والسيما يف الشرق  -إن احلقيقة عند الكثريين 

يها كلٌّ لنفسه, دون أن يقدِّم دلياًل كافيًا إلثبات مدَّعاه, ولو بقيت القضية يدَّع

أعطه ادعاًء شخصيًا حبقانية مقالة أو رأي, لسهل األمر وحّل على طريقة 

 , ولكناختالف الرأي ال يفسد يف الوّد قضية, أو على أساس أن َجَمله

ف عميق بني األفراد إىل خالاختالف الرأي يف مسألة كثريًا ما يتحّول 

واجلماعات, وإذا متكَّن أحد من قهر اآلخرين وإلزامهم بفكره ورأيه, فإنه ال 

بكل  هيمنة الفرد يدَّخر وسعًا للقيام بذلك, لذا نرى يف الشرق مياًل عامًا حنو

مظاهرها, السياسية, واالقتصادية, والثقافية, والعلمية, واالجتماعية
2
. 

                                                           

. والبيت من قصيدة ألبي الطّيب املتنيب, مطلعها: هلوى النُُّفوِس َسريَرٌة ال ُتْعَلُم. ]الربقوقي, عبد 1

هـ, 1422الباز, اململكة العربية السعودية, الرمحن, شرح ديوان املتنيب: مكتبة نزار مصطفى 

 [.1143, قافية امليم, ص2م, ج2002

. والعجيب أنه كيف جيرؤ بعض املتقدِّسني, ومدَّعو العلم, برفع سيفه واإلفتاء بقتل الناس, بدعوى 2

الك أنهم من الضَّالني أو املبطلني, ويفعلون ذلك جملرد اجتهادات ظّنية, وأحكام شخصّية, وخيال بامت

احلقيقة, ودون أن يسألوا أنفسهم ماذا لو كان هذا السيف بيد الطرف اآلخر, الذي قد يبادهلم أيضًا 

ذات النظرة ويراهم من الضَّالني واملفسدين واملارقني من الدين ؟!, أوليس هذا تشريعًا لالحرتاب على 
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عمومًا عن شخصية عظيمة موهوبة, فإن  وعندما يتحدث املشرقيون

التقديس يتجه غالبًا حنو الفرد بدل املنهج والفكر, وعندما يقوِّمون شخصية أو 

جتربة, فإن مقاييسهم تبتعد عن كونها منهجية وقيمية, ليتّم التقويم على أساس 

قوتها, وشدة بطشها وحزمها, وما أحرزته من فتوحات ... إخل, دون حماكمتها 

ساس القيم واملبادئ اليت جيب أن تكون خاضعة هلا, فيمرون على على أ

 ارها, وخطري نتائجها.ثاء والبطش واإلرهاب, دون عناية بآاهلنات واألخط

ومجيع أهل بيت النبوة  إن حدثًا عظيمًا كشهادة اإلمام احلسني 

والرسالة, وما تبع ذلك من نتائج يف احلياة السياسية والدينية واالجتماعية 

وهو املؤرِّخ  - ابن خلدونوالثقافية يف األمة اإلسالمية, مل ُيِثر اهتمام 

 -كما يصفه بعضهم ويعظِّم َقدره األوحدي وفاتق البحث يف فلسفة التاريخ, 
, دون أي تعليقمبتورة إىل شهادته  بأكثر من إشارة خمتصرة

1
, وكذلك 

                                                                                                                                       

حد لالختالفات املذهبية, مستوى اإلنسانية, وتشريعًا للقتل والعنف على مستوى أبناء الدين الوا

 وتأصياًل جلعل العنف هو األساس يف احلياة اإلنسانية والدينية ؟.

لقد آن األوان ملنع أصحاب البداوة الفكرية واالجتماعية من إصدار أحكامهم الالإنسانية والالدينية, 

        وقد بيَّن اهلل تعاىل حاهلم عندما وصفهم يف كتابه الكريم:

             ]واألعراب هم أهل البوادي من كل ]التوبة ,

عرق وجنس, وهم حمدودون يف تفكريهم, متتلكهم أهواؤهم وأعرافهم, وتؤثِّر عليهم خشونة 

حياتهم, ولنا أن نسأل ملاذا ترتبط احلدود الشرعية يف اخلمر والزنا والقصاص بولّي  طباعهم, وضيق

أمر املسلمني دون سائر الناس مهما علت رتبتهم, وملاذا يكون التكفري وحلّية الدماء واألعراض 

 واألموال بيد كل أحد, يرمي به من يشاء ؟!.

إىل الكوفة, وإرساله  , خروج احلسني ومقتلهمسري احلسني إىل الكوفة . فذكر حتت عنوان: 1

مسرية املختار إىل الكوفة ملسلم بن عقيل وحماصرة األخري, ثم انتقل بعدها إىل عنوان جديد: 

مضى إبراهيم إىل املختار وأخربه اخلرب, , وكان مطلعه: وأخذها من ابن املطيع بعد وقعة كربالء

وأحداث  , فلم يذكر شيئًا عن شهادة اإلمام احلسني وبعثوا يف الشيعة ونادوا بثأر احلسني

, فلوال العنوان ملا عرف القارئ أن احلسني قد مسري احلسني إىل الكوفة ومقتلهكربالء إال العنوان: 
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انتقال احلكم يف اإلسالم من اخلالفة القائمة على الشورى واالنتخاب إىل امللك 

العضود, بفعل معاوية بن أبي سفيان, وما جرَّ ذلك على العامل اإلسالمي من 

ويالت وآثار دينية وثقافية وسياسية, مل ُيِثر اهتمام الباحثني
1

ا فارقًا , فلم يرو

بني مفهوم امللك, ومفهوم اخلالفة, ومل حياولوا املوازنة بينهما من الناحية 

الشرعية على األقل, مما جرَّ على العامل اإلسالمي ويالت وفظائع وحكومات 

َمَلكية التزال قائمة بكل َصلفها إىل هذه األيام, بل إن بعضها وصل يف طغيانه 

فسه جتسيدًا للدولة بكل كياناتها, حتى يف واستكباره إىل حّد اعتبار امللك ن

ملكية األرض, فال حيق ألحد من شعبه امتالك شرب من األرض, وإمنا مينحه 

األمري إذنًا باإلعمار واالستثمار, كما اليزال يعمل يف بعض البلدان من حولنا 

 حتى يف القرن احلادي والعشرين.

ط على وليس هذا اإلعراض عن البحث والتحقيق ووضع النقا

احلروف, إال سريًا وراء ما تهواه النفوس, وذوبانًا لألهواء واملصاحل يف األنا, 

أنا من أهوى ومن أهوى أناودفاعًا مستميتًا, على طريقة ذلك القائل: 
2

 ,

حتى إن أحدًا ال جيرؤ على البحث اجلاد عمَّا أحدثه هذا التحول من االنفصال 

                                                                                                                                       

قتل, ولوال العنوان التالي ملا مسع أيضًا بكربالء, وكأن ما حدث أقل بكثري من أن يذكر, ومْن أراد 

عبد الرمحن بن حممد, تاريخ ابن خلدون )العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف  فلرياجع: ابن خلدون,

أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب(: طبعة مصححة, اعتنى 

بإخراجها وأحلق بها فهارس لآليات ولألحاديث وللموضوعات: أبو صهيب الكرمي, بيت األفكار 

 [.609الدولية, عمان, األردن, ص

. وكان حرّيًا بفاتق البحث يف فلسفة التاريخ أن يبصر آثار هذا التحول, وما سيجلبه من نكبات على 1

 األمة اإلسالمية.

احلالج, احلسني بن وهو صدر بيت للحسني بن منصور احلاّلج, عجزه: حنن روحان َحَللنا بدنا. ]. 2

الثالثة, مصححة ومزيدة, حققه وأصلحه: منصور, ديوان احلالج ويليه كتاب الطواسني: الطبعة 

 [.80, قافية النون, ص2007كامل مصطفى الشَّْييّب, منشورات اجلمل, بغداد,.
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واء كانت على أساس الشورى, أو كانت بني الديين والزمين, فإن اخلالفة س

على أساس النّص, فإنها يف مجيع صورها تبقى مستندة إىل الشريعة اإلسالمية, 

ومطالبته بالتزام  -اخلليفة  -حيث ميكن للمسلمني االعرتاض على ولّي األمر 

أحكام الدين, ومساءلته عمَّا يقوم به من أعمال, حبيث تكون الشريعة اإلسالمية 

هي احلكم ولو على املستوى النظري, كما ميكنهم عزله أيضًا, خبالف امللكية 

اليت جعلت الشريعة والدستور هي أوامر امللك ومنهجه, ودون منح حق 

ل عظيم يف احلياة الدينية واالجتماعية, االعرتاض ألحد, وقد جنم عن ذلك خل

واستئثار باألموال العامة, واستهتار حبرية الناس وأرواحهم, بل جند الكثريين من 

يرتّضون على امللك اخلليفة, ويتغاضون عن ظلمه  -وحتى الفقهاء  -الباحثني 

ى عرشه؛ , فإذا َقَتله ولده أو أحد أقربائه واعتلأمري املؤمننيوبطشه, ويلقبونه بـ

, فيجمعون يف الرتّضي بني القاتل أمري املؤمننيترّضوا على الثاني ومّسوه أيضًا 

واملقتول, دون مباالة, إىل غري ذلك من األمور!
1
. 

                                                           

. راجع تاريخ الدولتني األموية والعباسية, بدءًا من قتل معاوية حلجر بن عدي وولده وأصحابه, إىل 1

باس السفاح وأبي جعفر املنصور وقتلهم عبد امللك بن مروان وقتله لعبد اهلل بن الزبري, إىل أبي الع

من قتله للربامكة  اخلليفة البكَّاء, وما فعله هارون الرشيد الذي مسَِّي ألبناء علّي وفاطمة 

, وما فعله صالح الدين وقتله ألهل البيت السيما سيدهم اإلمام موسى بن جعفر الكاظم 

 , وما فعله مبصر من استئصال للفاطمينيبعد أبيهنور الدين زنكي الذي بويع يف الشام ولد األيوبي ب

... إخل, ثم راجع بعد ذلك أقوال الفقهاء والباحثني وموقفهم من هؤالء, وتربيراتهم السقيمة لذلك 

 الظلم الرهيب.

, حجر بن عدي الكنديولقد قرأت بنفسي لوحة تعريف كانت معّلقة على جدار مقام 

هذا مقام الصحابّي اجلليل م(, كتب عليها: 1981ام )رضوان اهلل تعاىل عليه, وذلك يف ع

سيدنا حجر بن عدي الكندي رضي اهلل عنه, قتله الصحابّي اجلليل سيدنا معاوية رضي اهلل 

: إن فيه رؤوس بفخر واعتزاز فقال , ولقد حدَّثين أحد كبار علماء دمشق عن مسجدهعنه

حجر وأصحابه, ولكنه مل يسأل نفسه ملاذا سبعة من الصحابة الكرام رضوان اهلل تعاىل عليهم, 

 ُفصلت تلك الرؤوس عن األجساد ؟, وما الذي حصل يف تلك األيام حتى جاءت إىل هنا ؟.
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إن من أبرز مظاهر عقدة األنا, جتلي الشخصانية لدينا, باهتمامنا 

 بالدفا  عن األشخاص وتقديسهم, وهم بشر خيطئون ويصيبون, أكثر بكثري

من اهتمامنا بالدفا  عن القيم واملبادئ واليت ألجلها نقدسهم وجنّلهم, فقّزمنا 

العقيدة واملبادئ, واختصرناها يف هذا الشخص أو ذاك, مما أدَّى إىل حتميل 

الدين اإلسالمي احلنيف ما ال حيمله من مظاهر االحنراف, كل ذلك مبا ألبسناه 

وخلطت خطأهم بأحكام الدين,  لألشخاص من القدسية اليت دجمت أعماهلم,

حتى حورب الصواب واشتبه أمره على العامة فضاًل عن غريهم, ودخل يف 

الدين ما ليس فيه, وقورن بالديكتاتوريات املكممة لألفواه, والكامتة لرأي 

 اآلخر.

نعم, إن ما أشاعه احلكَّام والغوغاء يف حياة أمتنا من قهر وظلم 

واضطهاد وسفك لدماء األبرياء, قد أسس ملنهج طال ليله, وَعلت أنَّاته, 

وجعل أشخاصه يف حرية من أمرهم, فكيف حيفظون أنفسهم وأعراضهم 

ا يف وأمواهلم ودينهم ؟!, فلم جيدوا إال اّتخاذ التقّية ُجنَّة وموئاًل, فوجلو

سرادقها, وختّلوا عن حرياتهم, وعاشوا حياة اخلوف والكتمان واحلرمان, وهو 

تقّية الصحابة والتابعني وتابعي التابعنيما ظهر من حبث 
1

, وسيظهر أيضًا من 

.العامل املوضوعيحبث 
2
  

والبّد يف ختام هذه املقدمة من االلتفات إىل قضية هامة, ميكننا على 

الكثري مما ُذكر سابقًا, وهي التفرقة بني اإلهليأساسها جتاوز 
3
والبشري 

1
. 

                                                                                                                                       

 كما يريد. مّنا يقرأ كّلبقى فمشكلتنا أننا ال نريد وضع النقاط على احلروف لي

 والتابعني وتابعيهم., مناذج من تقّية الصحابة وما بعدها من هذا الكتاب 51. راجع ص 1

 وما بعد من هذا الكتاب, العامل املوضوعي. 83. راجع ص  2

القرآن الكريم والُسنَّة الشريفة كالهما صادر عن اهلل تعاىل, األول بلفظه ومعناه, والثاني مبعناه دون  3

 لفظه.



65 

, فإن فإذا كان على املسلمني أن يلتزموا بكالم اهلل وكالم رسوله 

عليهم أيضًا أن يعذر بعضهم بعضًا فيما فهمه واستنبطه من القرآن والُسنَّة, وأن 

ئقهم تتسع صدورهم ملثل هذا االختالف الذي البّد منه, مع اختالف سال

وأعرافهم, مما يؤثِّر على فهمهم لآلية, وعلى حكمهم بصحة وصدور الرواية, 

مضافًا إىل فهمها, فلو أننا نعرتف بأن لآلخر حقًا يف أن يفكر وأن يستنبط وفق 

القواعد العلمية الصحيحة لديه, ومبنهج علمي َمتني, لوفَّرنا على أنفسنا الكثري 

عضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه, فكلهم من من العداوات واخلصومات, وَلَعذر ب

 مقتبس. رسول اهلل 

 ب. ما يرجع إىل الّدين

يفرتق الدين عن غريه من األفكار واملعتقدات يف أنه يتَّصف يف َنظر 

ُمعَتِقِده باحلقَّانية والقداسة, فالنظرة الصحيحة إىل اإلنسان, والكون, واحلياة, 

اإلنسان وفق منهج حياتي خاص, ُتمليه  واليت متثِّل منطلقًا قبليًا يوظِّف

عقيدته, وحتكمه تشريعات دينه, إنَّما ُتستمّد من الدين, ببعديه العلمي 

والدَّعوّي, فيجد اإلنسان نفسه موظَّفًا إلعالء كلمة اهلل على األرض, ومكلَّفًا 

 أن يزيل احلواجز من أمامها, وأن يضّم إىل معتنقي دينه ما استطا  من البشر, مما

قد يشّكل تدرجيّيًا ساحة فكرية عقدية تقّدس العنف, وتدفع اجلماعات البشرية 

حنو االقتتال, أو متّهد الطريق لشرعنة احلّد من احلّريات وكبت األنفاس, 

وتطويع الناس ظاهريًا مبا يوافق رأي اجلهة األقوى, وتاريخ الديانات مليء مبثل 

هذه الصراعات
2
. 

                                                                                                                                       

العلمية واملنهج . الَبَشري: ما فهمه العلماء من تلك النصوص, ولو مع اّدعائهم مراعاة القواعد 1

 الصحيح يف استقرائها, فإن العامل الشخصي يبقى له أثره ال ريب.

. االتهام باهلرطقة والرّدة, احلروب الدينية, ِمَحن العلماء الطبيعيني والدينيني )غاليليو, حوادث 2

 ... إخل(. وشيعتهم املعتزلة وأهل احلديث, ما حلق بأهل البيت 
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ذا املوضو  الذي له حساسية شديدة لدى والذي ينبغي أن يقال يف ه

مجيع أهل الديانات, وسائر البشر عامة, أنه جيب أن تعاجل هذه النظرة الوظيفية 

مبنتهى الدّقة واملوضوعية, ومع االلتفات إىل أن الدين والعقيدة مقولة وجدانية 

و هلا مظاهرها يف األنشطة اإلنسانية املختلفة, املتصلة بالعقيدة والعبادة, أ

باالحتكام إىل الشريعة, ويف مظاهر احلياة االجتماعية وقواعد السلوك املعاملي 

مع سائر البشر, فال جتوز حماسبة أحد من أصحاب الديانات واملذاهب على 

سلوك شخصي, جملرد أنه ليس موافقًا ألحكام دين أو مذهب آخر, إذا مل يلحق 

 بسببه أذى بأحد, وسنبحث هذه املسألة من جهتني:

 .الدين والرأي اآلخر 

 .ومشروعية استخدام القوة واإللزام بالغلبة.الدعوة إىل الدين 

  .ي اآلخرأالدين والرأ 

لقد قام الدين اإلسالمي على احلجة والدليل, والذي يقوم على احلجة 

والدليل يقّر مبشروعية احلوار واالختالف بطبيعة احلال؛ ألن الناس ال يتقبلون 

ال يتعّقلونها, أو ال يلتفتون إىل جهة داللتها,  وقد بيَّن اهلل  مجيع األدّلة, ورمبا

يف دعوته فقال جّل  تعاىل ذلك يف كتابه الكريم عندما ذكر منهج الرسول 

   شأنه:                          ...  ]يوسف[, 

  :والبصرية هي البيِّنة والدليل, وذمَّ تعاىل الكفار ووصف منهجهم بقوله   

                                            

             ]كما أقّر جلَّ شأنه التنّو  ]البقرة ,

  واالختالف, فقال:                       

      ...  ]وشرَّ  املواطنة وأمر باملعاملة باحلسنى, ]هود ,

     فقال:                          
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                   ]املمتحنة[. 

كما أنه جلَّ شأنه بيَّن يف آيات كثرية أنه ليس ألحد إجبار أحد على 

   شيء من العقيدة والدين, كقوله عزَّ ِمْن قائل:       

        ...  ]وقوله تعاىل: ]البقرة ,       

 ...  ]والسيَّما أن الدين من املقوالت النفسانية اليت بطبيعتها ال ]البقرة ,

 تقبل اإلكراه.

لقد صان اإلسالم كرامة اإلنسان وحريته, كما حرص على وحدة 

الكلمة, وإشاعة االستقرار واألمان يف حياة األمة, فليس ألحٍد احلق قي إلزام 

 اآلخرين مبا يراه صوابًا, أو إكراههم عليه.

َمْن أنه قال:  وقد روى الشيخ الصدوق عن اإلمام الرضا 

جاءكم يريد أن يفرِّق اجلماعة ويغصب األمة أمرها, ويتوىل من غري مشورة, 

فاقتلوه, فإن اهلل عزَّ وجّل قد أِذن بذلك
1
. 

 فاألصل يف الشريعة عدم والية أحد على أحد, إال ما ثبت بالدليل.

ن إمة, وأن آدم مل يلد عبدًا وال إ: ويف الرواية عن اإلمام علي 

حرارأالناس كلهم 
2

 هلية., فالناس مجيعًا متساوون يف احلقوق والِنَعم اإل

و مجاعة على أي شخص أتسّلط وقال آية اهلل العظمى الشيخ السبحاني: 

ذٍن ورضا إن يكون بأموال الناس ونفوسهم هو من لوازم قيام الدولة, فالبّد وأ

ن تكون أقّل من أن تكون منتخبة من قبلهم, وال أي دولة تقوم البّد من أمنهم, و

                                                           

بن علي بن احلسني بن بابويه القمي, عيون أخبار الرضا: تصحيح . الصدوق, أبو جعفر حممد 1

م, 1984هـ, 1404, مؤسسة األعلمي, بريوت, لبنان, 1وتعليق: الشيخ حسن األعلمي, ط

 .254, احلديث67, ص1ج

 .69, ص8: ج)م. س( الكايف أصول. 2
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حد على مال آخر ونفسه, أخالل بقانون عدم تسلط مقبولة عندهم, لئال يلزم اإل

رادة الناسإنفسهم, وأوعليه فمصدر سلطة الدولة هو الناس 
1
. 

نستفيده ن ما إهل التوحيد: أبعد حديثه عن  مام اخلميين ويقول اإل

هلية املقدَّسة فقط, مام الذات اإلأن الناس البّد هلم من التسليم أصل هو من هذا األ

ن أحد من الناس ساس ليس ألحد من الناس, وعلى هذا األأوليس عليهم طاعة 

صل حرية أصل االعتقادي بجيرب سائر الناس على التسليم له, وحنن نعّبر عن هذا األ

و الشعب من أو اجملتمع أن حيرم سائر الناس أناس ي شخص من الالبشر, فليس أل

ن يضع هلا قانونًاأهذه احلرية, و
2
. 

سالم, كما جرت على ذلك سرية الرسول ساس احلكم يف اإلأفالبيعة هي 

 مام علي وىل والثانية, وكذلك اإليف بيعيّت العقبة األ  عندما قال للذين

ال عن رضا إن بيعيت ال تكون خفيًا, وال تكون إجاؤوا لبيعته بعد مقتل عثمان: 

املسلمني
3

عالن رضاهم به, إ, ولكنه من املسّلم أيضًا عند املسلمني أنه بعد بيعتهم و

جيب عليهم طاعته باملعروف
4

ن يبايعواأمنا اخليار للناس قبل إ :, وقد قال 
5
. 

يا  :قال لعلّي  ن رسول اهلل أويف مستدرك الوسائل, روي 

                                                           

ء, قم, . السبحاني, جعفر, مباني حكومت إسالمي: داود إهلامي, انتشارات سيد الشهدا1

واليت يف كتابه , دام ظّله عبد اهلل جوادي آمليقال مثله آية اهلل الشيخ , و187هـ.ق, ص1370

 .147: صفقيه

, 4ج هـ.ش,1366دي,  29هـ.ق, 1378مؤسسة نشر آثار اإلمام اخلميين, صحيفة النور: . 2

 .166ص

 .9, ص11ج: )م. س( . شرح نهج البالغة3

]اجمللسي, حممد باقر, حبار األنوار . إّنما الطاعة باملعروف :. وهو مأخوذ من قول رسول اهلل 4

هـ, 1403, دار إحياء الرتاث العربي, بريوت, لبنان, 3اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار: ط

 [.59, حديث 297, ص43م, ج1983

 .243ص ,1ج: )م. س( . اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد5
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ن وّلوك يف عافية وامجعوا عليك بالرضا فقم إميت, فأبي طالب لك والية أابن 

ن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيهإمرهم, وأب
1
. 

ن هذا إ -ذن إو عن مأل -يها الناس أ :مام علي وعن اإل

مٍر وكنت أمس على مَّرمت, وقد افرتقنا باألأال من إحد فيه حق مركم, ليس ألأ

ال مفاتيح إنه ليس لي دونكم إال وأكون عليكم, أن أال إبيتم أفمركم, كارهًا أل

مالكم معي
2
. 

من قول علّي  رشاد املفيد إن ال خيّل ذلك مبا ورد يف أعلى 

 :ن يبايعواأمنا اخليار للناس قبل إ
3
. 

قامة الدولة إدّلة اليت ظاهرها لزوم ّما ما ورد يف الشريعة من األأو

منا هي تثبت الوجوب الشرعي إلقامتها كوجوب سائر الواجبات إسالمية, اإل

جبار الناس بالقوة وفرض سلطة خاصة عليهم هو مما إالشرعية, ولكن وجوب 

ن كان يعين مشروعية إقامة الدولة إدّلة, والوجوب الشرعي وال تثبته تلك األ

بية ىل املشروعية الشعإسالمية ووجوب السعي إليها, ولكنه يبقى حباجة اإل

جيادها, فالوجوب شرعًا شرط غري كاٍف إلقامتها من ِقبل إلتكتمل به مشروعية 

 فئة قليلة وفرضها على اآلخرين.

يف  ابن أبي احلديدومن أمثلة عدم إسكات اآلخر, أيضًا ما رواه 

يف مسجد الكوفة  شرحه, من أن أحدًا من الناس قد اعرتض على علي 

فَقهه, فوثب القوم ليقتلوه, فقال أقاتله اهلل كافرًا ما واتهمه بالكفر قائاًل: 

 ,و عفٌو عن ذنبأمنا هو سّب بسّب, إ: رويدًا
4
. 

                                                           

 .78, ص11: ج)م. س( . مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل1

 .193, ص3: ج)م. س( . الكامل يف التاريخ2

 .243, ص1ج: )م. س( اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد. 3

 .63صفصل يف االستغفار والتوبة, , 20: ج)م. س( نهج البالغةشرح . 4



70 

اّل احتجز دونكم أن لكم عندي إال وأ :مري املؤمنني ومن كالم أل

ال يف حربإسرًَّا 
1
. 

ن ظّنت الرعية بك حيفًا فاصحر إو :شرتاأل كلمالـ ويف كتابه 

ن يف ذلك رياضة منك إصحارك, فإواعدل عنك ظنونهم بهلم بعذرك, 

عذارًا تبلغ به حاجتك من تقوميهم على احلقإلنفسك, ورفقًا برعيتك, و
2
. 

ني إو مشورة بعدل, فأفال تكفوا عن مقالة حبق,  :يضًا أوقال 

ن يكفي اهلل أال إخطئ, وال آمن من ذلك من فعلي, ُأن ألست يف نفسي بفوق 

ملك به مينأمن نفسي ما هو 
3
. 

 ومن األدّلة على ذلك يف العصر احلاضر ما قاله اإلمام اخلميين 

ن يتحدث مبا يريدهأن يكون حّرًا وأساسي هو احلق األنسان: عن حقوق اإل
4
. 

حداهما باملسلمني إلتني تتعلق أىل مسإشارة صراحة والبّد هنا من اإل

كثرية, فقد جاء يف املادة الثانية عشرة من دستور اجلمهورية من غري مذهب األ

خرى مبا فيها احلنفي والشافعي سالمية األوللمذاهب اإلاإلسالمية اإليرانية: 

حرار يف القيام أتبا  هذه املذاهب أواملالكي واحلنبلي والزيدي احرتامها التام, و

الرمسي يف التعليم  مبرامسهم الدينية وفق مقتضيات فقههم, وهلم االعتبار

حوال الشخصيةوالرتبية الدينية واأل
5
. 

                                                           

 .16صمن كتاب له عليه إىل أمرائه على اجليوش, , 17: ج)م. س( . شرح نهج البالغة1

, وقوله 97صذكر احلجاب وما ورد فيه من اخلرب واألثر, , 17: ج)م. س( نهج البالغةشرح . 2

 :فاصحر هلم بعذرك .أّي أبرزه هلم وأظهره 

من كالم له عليه السالم رّد فيه على رجل من أصحابه أكثر , 11: ج)م. س( نهج البالغةشرح . 3

 .102صالثناء عليه, 

 .132, 97, ص2: ج)م. س( صحيفة النور. 4

 دستور اجلمهورية اإلسالمية يف إيران.. 5
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سالمية, من الزرادشتية, والصابئة, هل الديانات غري اإلأوثانيتهما ب

قليات الدينية لكافة األ :مام اخلميين حيث قال اإل واليهودية, والنصرانية,

سالمية اإليران احلرية يف ممارسة شعائرهم الدينية واالجتماعية, والدولة إيف 

يران املسلمنيإموظفة بالدفا  عن حقوقهم, وهم حمرتمون كسائر مواطين 
1
. 

ي دين أقليات الدينية حرياتها قبل سالم لألعطى اإلألقد وقال أيضًا: 

يضًا هلم حقوقهم الطبيعية اليت جعلها اهلل عّز وجّل أو مذهب آخر, فهم أآخر 

الوجوهفضل أللبشر كافة, وحنن حنافظ عليهم ب
2
. 

سقف بين احلارث أل وهذا كله إمنا هو مستمّد مما كتبه رسول اهلل 

ن هلم ما حتت أساقفة جنران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم على أبن كعب و

و كثري من ِبَيِعهم وصلواتهم ورهبانيتهم وجوار اهلل ورسوله, أيديهم من قليل أ

بانيته, وال كاهن عن كهانته, سقفيته, وال راهب عن رهأسقف عن أال ُيَغيَّر 

وال يغري حق من حقوقهم وال سلطانهم, وال شيء مما كانوا عليه, ما نصحوا 

صلحوا فيما عليهم غري مثقلني بظلم وال ظاملنيأو
3
. 

حد من أال متسّن مال حد عماله: أىل إ مام علي وما كتبه اإل

الناس ُمَصلٍّ وال معاهد
4

ماله, وإن كان خمالفًا  , فيدّل بإطالقه على حرمة مّس

 برأيه وطريقته, ما مل خيّل ببيعته أو بعهده.

فيدّل كل ذلك على أن كّم األفواه وقهر الناس ال عالقة له بالدين 

اإلسالمي, وبالتالي فإن كل قهر وظلم وإكراه, هو خمالف هلذا الدين, لذا قلنا 

الذي يقوم بها, وإمنا سابقًا ونقول بأن َمْن يتحمل مسؤولية التقية وشينها, ليس 

                                                           

 .103, ص3: ج)م. س( صحيفة النور. 1

 .48, ص3: ج)م. س( صحيفة النور. 2

 .266, ص1: ج)م. س( الطبقات الكربى. 3

 .ىل عماله على اخلراجإمن كتاب له , 19, ص17: ج)م. س( نهج البالغةشرح . 4
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الذين يقهرونه ببغيهم وظلمهم, وجيربونه على فعلها, فالَشني إمنا يلحق 

بالظاملني وليس باملظلومني, وإن الذين اّتقوا عرب التاريخ من مجيع فرق 

املسلمني, إّنما فعلوها ألن رياح زمنهم مل جتِر مبا تشتهيه َسَفنتُهم, وكانوا يف 

أن تهلكهم, كما سيظهره حبث التقية يف زمن  مهّب عواصف هوجاء خيشون

التابعني, وتابعي التابعني
1
. 

 

 الدين والقانون المدني 

ينطلق الفكر الديين من نظرة إىل الكون, واإلنسان, واحلياة, تربط 

بني اهلل خالق الكون, وبني كل ما يف هذا العامل, باعتبار أنه خملوقه ومملوكه, 

ض, الذي أوكل إليه إعمارها واستخراج ما فيها وبني اإلنسان خليفته يف األر

من اخلريات, واإلفادة مما استودعه فيها من العلوم واألسرار, وإظهار ما أودعه 

فيها جلَّ شأنه من مظاهر الكمال واجلمال؛ ليكون واسطة لتجلِّيهما, ومنّقبًا 

عن وجودهما
2
. 

أخالقية, وقد شرَّ  اهلل تعاىل لإلنسان قواعد وأحكامًا عبادية, و

وسلوكية, تضبط عالقته بربِّه, وبنفسه, وبأخيه اإلنسان, بإمجال وتفصيل 

متفاوَتني حبسب الديانة السماوية, وجند مثل ذلك أيضًا يف الديانات األرضية, 

فاملَتَدّين حمكوم لنصوص وقوانني شرعية حتكم تصرفات حياته لتقوم على 

 أساسها, وهو أمام مسؤوليَّتني:

مسؤولية دنيوية ُتلزمه مبراعاة تلك القوانني ولو ظاهريًا, وحتاسبه  .1

 على خمالفتها وفق نظام خاص للعقوبة يف الدنيا.

ومسؤولية أخروية: حتمِّله نتائج عمله الدنيوي الذي سيسأله اهلل  .2

                                                           

 من هذا الكتاب.وما بعدها   51 الصفحة. راجع هامش 1

 . وذلك مبا ُتحدثه مهارات اإلنسان وقدراته من تشكيل للمعادن, وتطوير للزر  والبناء و ....2



73 

 تعاىل عنه يف آخرته, ويلّقيه حسابه وجيعله يف جنة أو نار.

املسؤوليتني, أو إحداهما, للرد  عن  حبيث تكفي يف نظر املشرِّ  كلتا

 املخالفة.

وينطلق القانون املدني من مبادئ دستورية, تعبِّر عن دور اإلنسان 

ووظيفته يف هذه احلياة, وحتاول أن تنظِّمها له, وتنّسق أمور جمرياتها مبا ينسجم 

مع وظائف األفراد اآلخرين, ليتمّكن كل طرف من حتقيق وجوده, وممارسة 

ضمن ُأطر قانونية حمدَّدة, يرى واضعوها أنها صحيحة, تنضبط بها  رغباته,

مجيع تفاصيل حياته, ويتحمَّل يف قباهلا مسؤولية دنيوية, حياَسب مبوجبها على 

 خمالفته, مبا يراه املقنِّن كافيًا للرد  عنها.

باعتبار أن  -على بساطتها واختصارها  -وسأكتفي بهذه املقاربة 

نقطتني حبث َعَرضّي, ال يتجه أساسًا إىل البحث يف فلسفة البحث يف هاتني ال

 األديان أو القانون.

فاملهّم من كل ذلك أن كالًّ من الدين والقانون البّدي الوجود, نظرًا 

لنمط احلياة اإلنسانية القائمة على التفاعل واملشاركة, مما البّد معه من وجود 

ن جبميع أبعادها, وأقول جبميع قواعد وأحكام تنظم األنشطة املختلفة لإلنسا

أبعادها ألن احلكم باإلباحة وعدم التقييد على بعض األشياء, هو أيضًا جزء من 

التنظيم
1
. 

فااللتزام بالقواعد واألحكام, أمر طبيعي, يفرضه العرف اإلنساني 

 ويرى ضرورته, سواء أكان مصدرهما مساوّيًا أو أرضّيًا.

أنانية وطغيان اإلنسان؛ سواء غلَّف واإلكراه والعنف إمنا ينشآن من 

 عنفه وطغيانه بادِّعاءات دينية, أو بنظريات فكرية, أو دعاوى خمتلفة.

                                                           

القسم اخلامس الذي يشاطر الوجوب, . لذا جند يف تقسيمات احلكم الشرعي, أن اإلباحة هي 1

 واحلرمة, والكراهة, واالستحباب, عملية التقسيم.
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وحتى نكون موضوعيني, البّد أن نعرتف بأن ما شهدته احلياة البشرية 

من أنوا  اإللزام والعنف وإكراه الشعوب على نظريات وأفكار وضعية حمّددة, 

أكرب بكثري من الذي حتملته البشرية نتيجة تقديسها وباّدعاءات خمتلفة, كان 

للفكر الديين
1
. 

بل إن طبيعة الدين تتفوَّق على الفكر الوضعي يف منح احلرية لإلنسان 

 من ثالث جهات:

 ما يفرضه اإلميان باهلل من التحرر من العبودية واخلضو  للعباد. أوالها:

ذيب ورّقة مشاعر, ما مينحه الدين لإلنسان من روحانية وته ثانيها:

 متنعه من ظلم اآلخرين.

ذات الدين, اليت ال تقبل اإلكراه, فالعقيدة عقد قليّب, ال  ثالثها:

يعلم حقيقته إال اهلل, وكذلك الشريعة ملا يف تطبيقها من بينية 

بني اهلل واإلنسان
2

, فإنه يرجع أمر االلتزام مبعظمها إىل قلب 

 اإلنسان.

ي عن األديان, إّنما يف االبتعاد عن طغيان فاحلرية إذن ليست يف التخّل

 اإلنسان.

والتقّية مبا تعنيه من احلفظ, حاجة لإلنسان يف مجيع حاالت الطغيان, 

ما كان منه راجعًا إىل املنحرفني من أهل األديان, وما كان منه راجعًا إىل الظاملني 

 من أهل اجلحود والكفران.

 بالغلبة قوة واإللزامالدعوة إلى الدين ومشروعية استخدام ال 

                                                           

. النظريات القومية, واملاركسية, والرأمسالية, كلها كانت سببًا حلروب ودمار أبادت مئة مليون من 1

البشر خالل قرن من الزمن, عدا عمَّا جرى من قهر وظلم داخل بلدان تبنَّت هذه النظريات, 

 ذلك حروب نابليون وحماولة نشرها ملبادئ الثورة الفرنسية, وغريها من احلروب وقهر الشعوب.وك

. ملا فيها من قصد القربى, ولكون الكثري منها يتّم سرًَّا بني اهلل واإلنسان إلمكان تلبيسه على الناس, 2

 كالصيام, والصالة, والزكاة ... إخل, فما أكثر املتنسكني واملتقدسني.
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اإلسالم  -يشرتك الدينان السماويان األكثر انتشارًا يف العامل 

بالدعوة إىل نفسيهما, وحماولة ضّم األتبا , وإذا فّصلنا بني  -واملسيحية 

البشري واإلهلي يف الديانتني, سنجد أن كالًّ منهما يف جهة الكالم اإلهلي, 

نهج اإلقنا , ويف جهة بنائه لإلنسان يؤّكد يدعو إىل السالم, ويتبنى يف دعوته م

على منهج الرتبية الروحية ورّقة القلب وُحسن االرتباط باهلل وبالناس, وذلك 

خبالف اليهودية, اليت حرَّفها أصحابها وحوَّلوها دينًا عنصريًا يقتصر على َمْن 

يسمى  ُوِلَد من أّم يهودية, أي ينتسب عن طريق األم إىل بين إسرائيل, ضمن ما

, الذي ينظر إىل اآلخرين بعني التمييز واالحتقارشعب اهلل املختاربـ
1

, حتى 

                                                           

: يشو  بن مناحوتالتفوق العرقي اليهودي ,جند يف سفر نظرة على العنصرية وبسيط اهد كش. 1

الزيتون  لكي تعلم بأنه مثلما أن شجرة ,ه إسرائيل بشجرة الزيتون ؟ملاذا تشبِّ يتساءل بدوره: الوي

العامل العامل أو  ال تفقد أوراقها يف الصيف أو الشتاء فكذلك بنو إسرائيل لن يضيعوا يف هذا

ألن زيت الزيتون ال  ,الزيتون ؟ ملاذا يشّبه بنو إسرائيل حببة )سفر اخلروج(: مدراش.ويف ,اآلتي

, ميكن اختالطهم مع الشعوب األخرى ميكن خلطه مع املواد األخرى, وكذلك بنو إسرائيل ال

إسرائيل ...  سيقوم الرب ويقيس األرض وجيعل عبدة األوثان )األمميني( حتت يدويف التوراة: 

 .ويسلِّم مجيع ممتلكاتهم إىل اليهود
هللوا غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبيحة له يف مجاعة ويف آخر سفر املزامري )الزبور( ما ترمجته: 

األنقياء ... ليفرح إسرائيل خبالقه .. وليبتهج بنو صهيون مبلكهم .. ليسبحوا امسه برقص, ولرينِّموا له 

ّب راٍض عن شعبه, وهو جيمل الودعاء باخلالص ليبهج األتقياء باجملد, بدفٍّ وعود, ألن الر

ولريمنوا على مضاجعهم, تنويهات اهلل يف أفواههم, وسيف ذو حدين يف أيديهم, كي ُينزلوا نقمتهم 

باألمم, وتأديباتهم بالشعوب, ويأسروا ملوكهم بقيود, وأشرافهم بأغالل من حديد, وينفذوا 

 [.149]املزمور  ... وهذا كرامة جلميع أتقيائه ... هللويافيهم احلكم املكتوب 

حاخام إسرائيل األكرب, الذي دعا عشية عيد עובדיה יוסף  عوفاديا يوسيفوكذلك تصرحيات 

حناء أشتى يف خطبة تقليدية بّثت بالقمر الصناعي إىل  م,2001يف متوز/ يوليو الفصح اليهودي 

العرب ويبيد ذّريتهم ويسحقهم وخيضعهم وميحوهم عن وجه ينتقم من ن أىل إالعامل اهلل 

شفاق عليهم, جيب قصفهم بالصواريخ ممنو  اإلوصى اليهود بالشدة مع العرب أو, البسيطة

عوفاديا قال  2004ويف آب/ أغسطس, على حد تعبريه, نهم لشريرونإبادتهم إبكثافة و
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 إنه ال جيب أن تراعى أدنى حقوق اإلنسان يف حق غري اليهود.

 لقد نصَّ القرآن الكريم على منهج الدعوة إىل رسالة اإلسالم, فقال:

                                 

...  ]النحل[. 

...                              

  ]فصلت[. 

                            ...  

 .]يوسف[

  واعرتف بالديانات السماوية السابقة, فقال:         

                                   

                                 ]البقرة[. 

وشرَّ  دفع األذى, وأِذن بالقتال يف حالتني: دفا    املسلمني عن أنفسهم, 

        ولرفع الظلم واألذى عن اآلخرين, قال تعاىل:

       ]احلج[. 

 وقال تعاىل:                    

                                 

                                                                                                                                       

إن  :قال 2000ويف أيار/ مايو , الثعبانقتل املسلم مثل قتل الدودة أو يف خطبة إن  يوسف

, ثم أسوأ من األفاعي السامة, ووصفهم بأنهم العرب صراصري جيب قتلهم وإبادتهم مجيعًا

محقى تكررت كلماته العنصرية يف دروسه األسبوعية, يف السنة املاضية, واصفًا املسلمني بأنهم 

 .وأغبياء ودينهم مقرف مثلهم

 السياق املطالبة باالعرتاف بيهودّية الدولة يف إسرائيل.ويأتي يف هذا 
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                      ]النساء[. 

وهما أمران تفرضهما الطبيعة البشرية واملصلحة اإلنسانية دون شطط 

 أو عدوان.

   التسليم هلل, قال تعاىل:كما بيَّن أن طبيعة الدين وحقيقته هي 

      ...  ]ولذا قال أيضًا يف كتابه الكريم:]آل عمران ,   

    ...  ]وقال: ]البقرة ,              

  ...  ]مصوِّبًا حقيقًة كربى؛ أن الدين ال يقوم على اإلكراه, ]البقرة ,

ال يف جانبه العقدي الذي هو مقولة نفسانية بنحٍو تام, وال يف جانبه التطبيقي 

كون أغلب أحكام العبادات إمنا تتقرَّر بني اهلل واإلنسان, وما بقي من أحكام 

اف بشرية يف املعامالت, وقواعد السلوك واألخالق, إمنا هي خمرتعات وأعر

 األساس, هذَّبها ورعاها الدين.

العمل خلري اإلنسان بقوله  وقد خلَّد رسول اإلنسانية سيدنا حممد 

 : اخللق عيال اهلل, فأحب اخللق إىل اهلل َمْن َنَفع عياَل اهلل وأدخل على

أهل بيت سرورًا
1

َمْن  ُسئل رسول اهلل قال:  , وعن أبي عبد اهلل 

َأحبُّ الناِس إىل اهلل ؟, قال: أنفُع الناِس للناس
2
. 

يف مقولته الرائعة يف تصنيف اإلنسان:  وكذلك أمري املؤمنني علي 

 وَأشِعر قلبَك الرمحة للرعّية واحملبة هلم واللطف بهم, وال تكونَّن سبعًا ضاريًا

نظرٌي لك يف اخَللق تغتنم أكلهم, فإنهم صنفان: إمَّا أٌخ لَك يف الدين, وإمَّا
3
. 

                                                           

 .6, حديث164, باب االهتمام بأمور املسلمني, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج1

 .7, حديث164, باب االهتمام بأمور املسلمني, ص2. م. ن: ج2

كتبه لألشرت النخعي ملا واله على  , من عهد له 32, ص17: ج)م. س( . شرح نهج البالغة3

 مصر وأعماهلا.
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وإذا ما حصل جتاوز هلذه القواعد, فهو جتاوز بشرّي من ظلم 

 النفوس, مل يشرِّعه الدين, إّنما هو إجراء إنسانّي حبت يف دوافعه ومنطلقاته.

إن القرآن الكريم زاخٌر باآليات اليت تبيِّن أن االختالف يف العقائد 

 اإلنسان, واألفكار حقيقة إنسانية كربى حبجم وجود         

                ]هود[ ,                 

                                    

      ]احلجرات[. 

ولعلَّه ال يوجد نّص يف املواطنة يف كل الرتاث البشري يعدل ما ورد يف 

لليهود دينهم وللمسلمني دينهم, مواليهم وأنفسهم إال صحيفة املدينة املنوَّرة, 

إال نفسه وأهل بيته, ... وإن بينهم النصح  من ظلم وأثم, فإنه ال ُيوِتُغ

والنصيحة والرب دون اإلثم ... وإن النصر للمظلوم ... وإن اجلار كالنفس غري 

مضار وال آثم ...
1

, مع أنَّ أهلها ميثِّلون مجيع اإلثنيات العرقية والدينية 

 املعروفة يف جزيرة العرب يف تلك األيام, وكذلك ما ورد يف رسالته 

ساقفة جنرانأبين احلارث بن كعب و سقفأل
2
. 

لقد َحفل تاريخ البشرية بعدوان اإلنسان على اإلنسان, وإذا اكتسى 

هذا العدوان يف بعض حوادثه ثوبًا دينيًا, فقد اكتسى حلاًل من املذاهب واألفكار 

الوضعية يف أحوال أخرى, فال ينبغي احتساب امليل إىل العنف على أنه من 

ا نعزو عنف بعض العرقيني وخطأ طريقة تفكريهم إىل خطئهم يف الدين, وإذا كنَّ

                                                           

 .ال يوتغ: ال ُيهِلك 

. احلمريي, أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب, السرية النبوية: ضبط وتعليق: حممد حمي الدين 1

 .351-350, ص2م, ج1963عبد احلميد, مطبعة املدني, القاهرة, مصر, 

 .266, ص1: ج)م. س( الطبقات الكربى. 2
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النظر ويف منهجهم للتفكري, ونعّده أثرًا عنصريًا وفكرًا مغلقًا, فكذلك األمر يف 

قد ُيْثِمُر خطُأ املنهج تطرَّفًا وفكرًا مغلقًا, وإال كيف نفّسر ظهور فالقضية الدينية, 

انية اإلمام علي بن أبي طالب اخلوارج ووقوفهم أمام صوت العدالة اإلنس

 بكل ما هلذه الشخصية من تراث إنساني معريف عظيم, مع ورٍ  يف ,

العمل, ورقَّة يف القلب, وصدق يف التوّجه, وإخالص يف النّية, وحّب 

لإلنسان
1
. 

  إىل قوله تعاىل:  من املناسب هنا العودةو     ...  

عن حقيقة كربى هي أن الدين ال جيتمع مع اإلكراه, , الذي يتحدَّث بعمق ]البقرة[

 لوجود تضاد ذاتي بينهما, وذلك من أربع جهات:

كون العقيدة مقولة نفسانية, أي عقد قليب, ال حيصل مع القهر  أوهلا:

 واإلكراه.

ارتباط العبادة بالتقّرب إىل اهلل وإخالص النيَّة له, وهما ال  ثانيها:

 حيصالن مع القهر واإلكراه.

العبادات حبال اخلفاء دون الَعَلن, من  ريكثارتباط القيام ب ثالثها:

جيعل من العسري إحصاؤها والتأّكد وبالنّية وهي عقد قليب مما 

 من حصوهلا إال من ِقبله تعاىل.

ان وااللتزام بأحكام الدين باإلرادة التشريعية, اليت ربط اإلمي رابعها:

تعين اختيار اإلنسان, وليس باإلرادة التكوينية, والذي عبَّر 

 عنه تعاىل بقوله:                 

          ]أي لو أراد تكوينيًا لَفعل, ولكنه ]هود ,

                                                           

 . راجع مناجاته الشعبانية, ودعاء كميل, وتراثه يف نهج البالغة.1
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مل يرده كذلك, وقد عبَّر القرآن الكريم عن حقيقة التنّو  عندما 

 : خاطب النيّب                 

 ]الشعراء[ ,                  ]يوسف[. 

واإلرادة التشريعية إمنا تعين أن اهلل تعاىل قد قدَّم من جهته كلَّ ما ينبغي 

خلري البشرية وهدايتها سبل السالم, ولكنه ترَك ألهلها بعد ذلك حّرية االختيار, 

ولو كان يريد قسر الناس على عقيدة واحدة خلَلَقهم معتقدين بها, دون حاجة 

 إىل قهرهم وغلبتهم عليها.

إن الدعوة إىل الدين ال تتّم عن طريق القهر والغلبة, ألن  واخلالصة:

جوهر الدين قائم على اإلرادة التشريعية, اليت جتعل اختيار اإلنسان هو 

األساس يف طاعة اهلل, وكذلك فإن استخدام القوة يف اإلسالم إمنا هو موجَّه 

ل قهر لدفع العدوان عن املسلمني خصوصًا, واملستضعفني عمومًا, فإذا ما حص

أو ظلم, وبرَز على يد أحد, فإمنا هو ظلم بشري يرتكبه الناس مع الدين 

وبدونه, وإمثه على َمن ارتكبه, وقد ذكرنا سابقًا أن ما ارُتكب بعنوانات وطنية 

وعرقية وفكرية وضعية, أضعاف ما ارُتكب بلبوس الدين
1
. 

والتقّية مبعنى حفظ النفس وإظهار املطاوعة واملداراة, هي احلّل يف 

مجيع تلك احلاالت السابقة, على اختالف مناشئها, وهي تصّرف طبعي يقوم به 

الناس مجيعًا مؤمنهم وكافرهم على السواء, يستندون فيه إىل ما هو مستقّر يف 

رد التفكري به, فاحلفظ أعماق نفوسهم, دون أن مينحوه عنوانًا خاصًا, أو حتى جم

 قضية مركوزة يف أعماق النفس اإلنسانية, يقوم بها اإلنسان دون توّجه والتفات.

 . العامل املوضوعي2

 .موجبات التقيَّة بني املسلمنيوهو ما ُيعبَّر عنه بـ

                                                           

 من ذات الكتاب. 62ص. الحظ هامش 1
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إن الصراعات الفكرية احلضارية ال حتسم باهلزمية العسكرية ألحد 

الطرف املهزوم مللمة جراحه, وإعادة إنتاج نفسه  الفريقني, إذ سرعان ما يعاود

مبا يتناسب مع الواقع اجلديد, وقد يعاود الظهور جمددًا بامسه الصريح ومببادئه 

العقائدية والفكرية السابقة إذا مسحت له الظروف وكان ما يهّمه هو عنوانه 

ينه القديم, أو بنحٍو يكون معه مسترتًا خلف الواقع اجلديد مببادئه وعناو

اجلديدة, مع تطويع تلفيقي بني ظاهر العنوانات األساسية اجلديدة وبني الغايات 

واألهداف املنشودة للطرف املهزوم, الذي كلما احنصر سعيه باستعادة امتيازاته 

املادية الضائعة بعيدًا عن التعرض املباشر للمسائل العقائدية, كان طريقه أخصر 

زب األموي الستعادة جمده التليد الذي خسره وعمله أسهل, وهذا ما اختاره احل

 بفتح مكة, فأبقى على ظاهر اإلسالم, واستعاد االمتيازات.

وفصَل األمويون بني الديين والزمين, وحوَّلوا نظام حكم األمة من نظام 

اخلالفة أو اإلمامة إىل امللك العضود, وتوىل شأن األمة على هذا األساس؛ الفسقة 

يزيدمن أظهر الكفر بفلتات لسانه, كـوالظاملون, بل حتى 
1

الوليد بن , و

                                                           

, بعد وقعة كربالء, جعل ينكث الرأس الشريف ياخليزران فإنهم مّلا جاؤوه برأس احلسني . 1

 وينشد:

 ليــت أشــياخي ببــدر شــهدوا 

 ألهلــــوا واســــتهلوا فرحــــاً  

 قد قتلنا القـرم مـن سـاداتهم   

 لست من خندف إن مل أنتقم

ــال   ــك فـ ــم بامللـ ــت هاشـ  لعبـ
 

 جز  اخلزرج من وقع األسْل 

 ثــم قــالوا يــا يزيــد ال تشــلْ    

ــدلْ  ــدر فاعتـــ ــدلناه ببـــ  وعـــ

 ِمْن بين أمحـد مـا كـان فعـلْ    

ــزلْ  ــّي نـ ــاء وال وحـ ــرب جـ  خـ
 

وكانت مدة ملك يزيد أربع سنوات, بدأها بوقعة كربالء واستئصال أهل بيت النبّوة, وبعدها 

هاجم املدينة املنّورة وأباحها جليشه ثالثة أيام, وطلب من أهلها أن يبايعوه على أنهم خول بعام 

وعبيد, إن شاء با  وإن شاء اعتق, وبعدها هاجم مّكة املكّرمة والبيت احلرام, وقذف البيت 

-250, مقتل احلسني بن علي, ص2بالعذرة واملنجنيق, راجع: ]تاريخ اليعقوبي: ج
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يزيد
1

, وغريهما, ومل يعد يلحظ يف شخص احلاكم وسلوكه أّي ارتباط 

                                                                                                                                       

[, 372هل املدينة عامل يزيد, صأخراج إ, )سنة ثالث وستني( 4طربي: ج[, ]تاريخ ال251

محد بن حممد, وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس مشس الدين أ]ابن خلكان, 

[, 276يزيد بن القعقا  القارئ, ص  814, 6حسان عباس, دار الثقافة, لبنان, جإحتقيق: 

م, 1979هـ, 1399حياء الرتاث العربي, بريوت, إ]احلموي, ياقوت, معجم البلدان: دار 

[, ]ابن عساكر, احلافظ بن عبد اهلل الشافعي, تاريخ مدينة دمشق: 249, حرة واقم, ص2ج

م, 1997هـ, 1418ار الفكر, بريوت, لبنان, , د1دراسة وحتقيق: علي شريي, ط

 [.108مسلم بن عقبة, ص-7425معافى(, ذكر من امسه مسلم:  -, )مسعود 58ج

فلما ولي هشام أكرم الوليد بن يزيد حتى ظهر  ...قال:  الكامل يف التاريخروى ابن األثري يف . 1

واختذ  ,بهن عبد األعلى مؤّدوكان حيمله على ذلك عبد الصمد ب ,من الوليد جمون وشرب الشراب

يف  فحمل معه كالبًا ,ه احلج سنة ست عشرة ومائةفواّل ,فأراد هشام أن يقطعهم عنه ,له ندماء

وأراد أن ينصب  ,ومحل معه اخلمر ,قبة على قدر الكعبة ليضعها على الكعبة وعمَل ,صناديق

نأمن من الناس عليك وعلينا فه أصحابه وقالوا: ال فخوَّ ,القبة على الكعبة ويشرب فيها اخلمر

فطمع هشام يف البيعة البنه  ,وظهر للناس منه تهاون بالدين واستخفاف ,فلم يفعل ,معك

ر له هشام فتنكَّ ,فأبى ,اجعله :فقال له ,وأراد الوليد على ذلك فأبى ,وخلع الوليد ,مسلمة

الوليد يف الشراب وطلب فأفرط ...  يف البيعة البنه مسلمة فأجابه قوم وعمل سرًا ,به وأضرَّ

 ما تد  شيئًا ,فقال له هشام: ]وحيك[ يا وليد, واهلل ما أدري أعلى اإلسالم أنت أم ال ! ,اللذات

 فكتب إليه الوليد: ,وال مسترت به غري متحاٍش ,من املنكر إال أتيته

 يا أيها السائل عن ديننا

 وممزوجة نشربها صرفًا
 

 حنن على دين أبي شاكِر 

 وبالفاتِر انًابالسخن أحي
 

رني الوليد بك وأنا أرشحك يعّي :وقال له ,فغضب هشام على ابنه مسلمة وكان يكنى أبا شاكر

 ... ه املوسم سنة تسع عشرة ومائة ووالَّ ,فألزمه األدب وأحضره اجلماعة ,للخالفة !

  ومما اشتهر عنه أنه فتح املصحف فخرج:                 ]فألقاه ]إبراهيم ,

 ورماه بالسهام وقال:

 تهددني جببار عنيد

 إذا ]ما[ جئت ربك يوم حشر
 

 نا ذاك جبار عنيدأفها  

 فقل ]يا[ رب مزقين الوليد
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باإلسالم, وصار القتل والتشريد, واألخذ على الُتهمة, والسجن والتعذيب, هو 

األمة القانون الذي يواجه به املعارضون, وسرى ذلك إىل العوام, وانعكس بتكفري 

بعضها لبعض, وإباحة الدماء واألعراض واألموال, واستمر هذا النهج إىل زمننا 

احلاضر, خيبو زمنًا, ويشتّد آخر, والبّد لبيانه من إلقاء نظرة على طبيعة احلياة 

السياسية واالجتماعية والفكرية يف الدول اليت تعاقبت على عاملنا اإلسالمي, 

                                                                                                                                       

, ذكر بيعة الوليد 5ج )مصدر سابق(: الكامل يف التاريخ] .حتى قتل ال يسريًاإفلم يلبث بعد ذلك 

 [.288, ص264صبن يزيد بن عبد امللك, 

أمري  ,الوليد بن يزيد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم :فوات الوفياتوقال الكتيب يف 

وكان الوليد قد انتهك حمارم  ... والزنديق ,والفاتك ,وخليع بين مروان ,البيطار :بلّق ,املؤمنني

ننقم عليك يف أنفسنا  مْل :ارة فدخل القصر وأغلقه فأحاطوا به وقالوااهلل تعاىل فرماه الناس باحلج

 ,ونكاح أمهات أوالد أبيك ,وشرب اخلمر ,لكن ننقم عليك انتهاك ما حرم اهلل تعاىل ,شيئًا

يوم  :ودخل الدار وأخذ املصحف وقال ,حسبكم قد أكثرمت :فقال ,واستخفافك بأمر اهلل تعاىل

 ,وضربه عبد السالم اللخمي على رأسه ,قرأ فتسوروا عليهوفتح املصحف ي, كيوم عثمان

وكان قد  ,وأتى يزيد الناقص بالرأس فسجد ,وضربه آخر على وجهه فتلف وجرزه وحزوا رأسه

فلما رآه أخوه  ,فنصبه على رمح بعد صالة اجلمعة ,جعل ملن يأتيه بالرأس مائة ألف درهم

قال  ,ولقد راودني عن نفسي ,فاسقًا ,ماجنًا ,للخمر له أشهد أنه كان شروبًا عدًاُب :سليمان قال

, فخرجوا عليه لذلك ,لكنه اشتغل باخلمر واللياطة ,عنه كفر ومل يصّح :الشيخ مشس الدين

, ثم أورد قصة : كان رمبا صلى سكرانًااإلشعار مبا للملوك من النوادر واألشعاروقال صاحب 

: حتقيق: حممد فوات الوفيات, ابن شاكر, الكتيب] استفتاحه بالقرآن الكريم مع أبيات الشعر.

, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 1علي بن يعوض اهلل, عادل أمحد عبد املوجود, ط

 وما بعدها[. 589ص ,الوليد بن يزيد (566, )2جم, 2000

ورماه بنو هشام وبنو الوليد بالكفر وغشيان  ,فثقل الوليد على الناسوقال الطربي يف تارخيه: 

( ذكر اخلرب عن إفساد بين 126, )سنة 5ج )مصدر سابق(:تاريخ الطربي . ]أمهات أوالد أبيه

 [.539صعمَّيه هشام والوليد, 

ورماه بنو هاشم  ,ل ذلك على الناسقال املدائين يف روايته: ثُقوروى ابن كثري عن املدائين قال: 

البداية والنهاية . ]وغشيان أمهات أوالد أبيه, وباللواط وغريه ,والزندقة ,بالكفروبنو الوليد 

 [.10صقتل يزيد بن الوليد الناقص للوليد بن يزيد,  ,10ج )مصدر سابق(:
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 ارت ضرورة حياتّية لكّل َمْن أراد النجاة.ليظهر من خالهلا أّن التقّية ص

إن نظرًة فاحصًة على تاريخ القرن األول اهلجري, تبيِّن أن مصري األمة 

إىل يد عصبة من  - بعد فرتة وجيزة من وفاة الرسول  -اإلسالمية قد انتقل 

املفقود الشخصيات القلقة عقائديًا, واملرتابطة سعيًا الستعادة جمدها التليد, 

بق اسأن ذلك مل يتّم اعتباطًا دون ختطيط الدعوة اإلسالمية, كما تبّين بانتصار 

ومشرتك, حيث تبّين حوادث تلك األيام, مبا فيها من مواقف وأقوال, أن كلهم 

عمرو , ومعاوية بن أبي سفيانكان يعرف ما يريده كلهم, فإن توليفة تضم 

, املغرية بن شعبة, ومسرة بن جندب, ومروان بن احلكم, وبن العاص

, إىل جانب جمموعة من زياد بن أبيه, والوليد بن عقبة بن أبي معيطو

األعراب, يتقاسم أفرادها فيما بينهم امللك والوزارة والوالية, تكفي يف تفسري 

كل ما حصل إبان العصر األموي, وكيف انزوى البعد الرسالي لإلسالم, 

 حلياة بفعل امللك العضود.وابتعد عن قيادة ا

لقد ُوضعت السياسات على أساس طبيعة وبنود التحالفات القائمة يف 

ذلك الزمان؛ لتوطيد أركان احلكم األموي, ودعمه وترسيخه, واعترب معاوية 

عمرو بن العاصأن الغاية تربر الوسيلة, فمصر طعمة لـ
1
. 

                                                           

قدم على معاوية فذاكره أمره, فقال: أما علي فال تسوي روى البالذري أن عمرو بن العاص . 1

األشياء, وإن له يف احلرب حلظا ما هو ألحد من قريش . قال العرب بينك وبينه يف شيء من 

صدقت, وإمنا نقاتله على ما يف أيدينا ونلزمه دم عثمان . فقال عمرو: وإن أحق الناس أن ال يذكر 

عثمان ألنا وأنت, أما أنا فرتكته عيانا وهربت إىل فلسطني, وأما أنت فخذلته ومعك أهل الشام 

البجلي فسار إليه, فقال معاوية: د  ذا وهات فبايعين . قال: ال حتى استغاث بيزيد بن أسد 

لعمرو اهلل ال أعطيك ديين حتى آخذ من دنياك, فقال معاوية: سل, قال: مصر تطعمين إياها, 

فغضب مروان بن احلكم وقال: ما لي ال استشار, فقال معاوية: اسكت فما يستشار إال لك, 
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ما بعدهايعيث فسادًا يف شطر من اخلالفة الراشدة و مروانو
1
. 

                                                                                                                                       

يا أبا عبد اهلل, أقسمت عليك أن تبيت الليلة عندنا, وكِره أن  فقام عمرو مغضبًا, فقال له معاوية:

 خيرج فيفسد عليه الناس, فبات ]عمرو[ عنده وقال:

 معاوَي ال أعطيك ديين ومل أنل

 فإن تعطين مصرا فأربح صفقة
 

 به منك دنيا فانظرْن كيف تصنُع 

 أخذت بها شيخًا يضّر وينفُع
 

أبي سفيان فقال له: يا معاوية ما تصنع ؟, أما ترضى أن فلما أصبح معاوية دخل عليه عتبة بن 

تشرتي من عمرو دينه مبصر, فأعطاه إياها وكتب له كتابًا: أن ال ينقض شرط طاعة, فمحا عمرو 

 ذلك وقال: اكتب: ال ينقض طاعة شرطًا, فقال له عتبة بن أبي سفيان:

 أيهـــا املـــانع ســـيفًا مل ُيَهـــزْ   

ــفٌ   ــروف واقـ ــت خـ ــا أنـ  إمنـ

ــِط َعمــ  ــاذلٌ أع ــرًا ب  رًا إن عم
 

 إمنـــــــا ِملـــــــَت إىل َخـــــــزٍّ وقـــــــْز 

ــز   ــوف مل جيــ ــْرَعني وصــ ــني َضــ  ْبــ

 دينـــــه اليــــــوم لـــــدنيا مل ُتَحــــــزْ  
 

, كتاب علي رضي اهلل عنه إىل معاوية بن أبي سفيان, 2]انساب األشراف )مصدر سابق(: ج

 [.200ص

عنه وهو جالس  عن يعلى بن شداد, عن أبيه أنه دخل على معاوية رضي اهللوروى الطرباني: 

وعمرو بن العاص على فراشه, فجلس شداد بينهما وقال: هل تدريان ما جيلسين بينكما, إني 

مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: إذا رأيتموهما مجيعًا ففرقوا بينهما, فواهلل ما 

, 7. ]املعجم الكبري )مصدر سابق(: جاجتمعا إال على غدرة, فأحببت أن أفّرق بينكما

 [.289ص

حدَّثين حممد بن سعد, عن الواقدي, عن حممد بن عبد اهلل, عن روى البالذري, قال: . 1

الزهري, وحدثين عباس بن هشام الكليب, عن أبيه, عن جّده, ويف أحد احلديثني زيادة على 

اآلخر, فسقتهما ورددت بعضهما إىل بعض, أّن احلكم بن أبي العاص بن أمّية عّم عثمان بن 

يف اجلاهلية, وكان أشّد جريانه أذًى له يف  اهلل أبي العاص بن أمّية, كان جارًا لرسول 

اإلسالم, وكان قدومه املدينة بعد فتح مكة, وكان َمْغُموصًا عليه يف دينه, فكان ميّر خلف 

فيْغِمز به وحيكيه وخيلج بأنفه وفمه, وإذا صلَّى قام خلفه فأشار بأصابعه,  رسول اهلل 

ذات يوم وهو يف بعض ُحَجر نسائه  رسول اهلل فبقي على ختليجه وأصابته َخْبَلٌة, واطلع 

]وهي عصًا يف قدر نصف الرمح أو أكثر, يتوكأ عليها الشيخ الكبري[  –فعرفه, وخرج إليه بَعَنزة 

, وقال: َمْن عذيري من هذا الَوَزَعة اللعني, ثم قال: ال يساكنين وال ولدُه, فغرَّبهم -
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كلَّم عثماُن أبا بكر وسأله رّدهم, فأبى ذلك,  مجيعًا إىل الطائف, فلما ُقبض رسول اهلل 

, ثم ملا اسُتخلف عثمان أدخلهم املدينة, وقال: وقال: ما كنُت آلوي ُطرداء رسول اهلل 

فيهم وسألته رّدهم فوعدني أن يؤذن, فقبض قبل ذلك,  قد كنُت كلمُت رسول اهلل 

 فأنكر املسلمون عليه إدخاله إيَّاهم املدينة.

: ومات احلكم بن أبي العاص باملدينة يف خالفة عثمان, فصلَّى عليه وضرب على قال الواقدي

 قربه فسطاطًا.

وحدثين حممد بن سعد, عن الواقدي, عن أسامة بن زيد بن أسلم, عن نافع موىل الزبري, عن 

عبد اهلل بن الزبري, قال: أغزانا عثمان سنة سبع وعشرين إفريقّية, فأصاب عبد اهلل بن أبي 

 ح غنائم جليلة, فأعطى عثماُن مرواَن بن احلكم ُخمس الغنائم.َسْر

وحدثين عباس بن هاشم الكليب, عن أبيه, عن لوط بن حييى بن أبي خمنف, عمَّن حدثه, 

قال: كان عبد اهلل بن أبي سرح أخا عثمان من الرضاعة, وعاِمله على املغرب, فغزا إفريقية 

وان بن احلكم, فابتا  مخس الغنيمة مبئة ألف أو سنة سبع وعشرين, فافتتحها, وكان معه مر

 مئيّت ألف دينار, فكلَّم عثمان فوهبها له, فأنكر الناُس ذلك على عثمان.

وحدثين حممد بن سعد, عن الواقدي, عن عبد اهلل بن جعفر, عن أم بكر بنت امِلْسور قالت: 

ور فيمن دعا, فقال مروان وهو ملا بنى مروان داره باملدينة دعا الناس إىل طعامه, وكان امِلْس

حيدثهم: واهلل ما أنفقت يف داري هذه من مال املسلمني درهما فما فوقه, فقال املسور: لو 

أكلت طعامك وسكتَّ لكان خريًا لك, لقد َغَزوَت معنا إفريقية وإنك ألقلُّنا مااًل ورقيقًا 

َلَك على الصدقات فأخذت وأعوانًا, وأخفُّنا ثقاًل, فأعطاك ابن عفان ُخمس إفريقية, وعمَّ

 أموال املسلمني, فشكاه مروان إىل ُعروة وقال: ُيْغِلظ لي وأنا له ُمْكِرٌم ُمتَِّق.

وحدثين حممد بن سعد, عن الواقدي, عن زيد بن السائب, عن خالد موىل أبان بن عثمان, 

بالنوى أن ُيشرتى قال: كان مروان قد ازدر  باملدينة يف خالفة عثمان ثالثني مجاًل, فكان يأمر 

فُينادي: إن أمري املؤمنني يريده, وعثمان ال يشعر بذلك, فدخل عليه طلحة وكّلمه يف أمر 

الَنَوى, فحلف أنه مل يأمر بذلك, فقال طلحة: هذا أعجب أن ُيفتأت عليك مبثل هذا, فهال 

[ بدرهم صنعَت كما صنع ابن َحْنَتمة, يعين عمر بن اخلطاب, خرج يرفأ ]موىل اخلليفة عمر

يشرتي به حلمًا, فقال للحَّام: إني أريد لعمر, فبلغ ذلك عمر, فأرسل إىل يرفأ فُأتي به وقد 

برك عمر على ركبتيه وهو ُيفِتل شاربه, فلم أَزل أكلِّمه فيه حتى سكَّنُته, فقال له: واهلل لئن 

لبالذري, أنساب . ]اعدَت ألجعلنَّك نكااًل, أتشرتي السلعة ثم تقول هي ألمري املؤمنني !!
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األشراف: حتقيق: حممود فردوس العظم, دار اليقظة العربية, دار التكوين, دمشق, 

 [.190, ص129-126, ص5م, ج1999

 الناس يسمعه كالمًا فتكلم أخرج: لعثمان طالب أبي بن علي وقالوروى أبو خمنف: 

 يأتي أن تأمن وال, عليك متخضت قد البالد فإن, قلبك يف على ما اهلل وأشهد عنك وحيملونه

 أفعل مل إليهم, فإن اركب علي يا: فتقول مصر من أو البصرة من أو الكوفة من آخر ركب

 اهلل واستغفر فعل مبا فأقر الناس فخطب عثمان فخرج, حبقي واستخفَّ, رمحي َقَطَع: قلت

 من أول فلَيُتْب, فأنا زل من: يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: وقال, منه

 وما التَّبعته, عبد احلق إىل ردَّني لو فواهلل, برأيهم فلريّدوني أشرافكم فليأتين نزلت فإذا, اتعظ

 إليهم فخرج منه كان مبا مبتهجني بابه إىل واجتمعوا خبطبته الناس َفُسرَّ, إليه إال مذهب اهلل عن

 فإن, عنكم مشغول املؤمنني أمري ؟ اجتماعكم ما وجوهكم شاهت: وقال فزبرهم مروان

 أما: فقال مغضب هو و عثمان فأتى اخلرب عليا وبلغ, فانصرفوا فسيدعوه منكم أحد إىل احتاج

 ألراه وإني ؟ عقلك عن وخديعتك, دينك بإفساد إال منك رضي وال مروان من رضيت

 بنت نائلة امرأته له وقالت ملعاتبتك هذا مقامي بعد بعائد أنا وما, يصدرك ال ثم سيوردك

 وقد, إليك عائد غري أنه أخربك وقد مروان يف طالب أبي بن علي قول مسعت قد: الفرافصة

. ]أنساب األشراف: يأته فلم علي إىل فبعث, هيبة وال الناس عند له قدر وال مروان أطعت

 [.189, ص5ج

مروان ومن حديث أبي بكر بن شيبة قال: ملَّا رأى وروى ابن عبد رّبه يف العقد الفريد, قال: 

بن احلكم يوم اجلمل طلحة بن عبيد اهلل, قال: ال أنتظر بعد اليوم بثأري يف عثمان, فانتزعه 

ابن عبد ربه األندلسي, شهاب الدين أمحد, العقد الفريد: تقديم األستاذ خليل . ]بسهم فقتله

, مقتل 4ج م,1999شرف الدين, الطبعة األخرية, دار ومكتبة اهلالل, بريوت, لبنان, 

 [.128حة, صطل

قال أبو حامت رضي اهلل عنه: عائذ باهلل أن حنتّج خبرب رواه مروان بن وروى ابن حبان قال: 

 [.397, ص3. ]صحيح ابن حبان: جاحلكم وذووه يف شيء من كتبنا

حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثين أبي عن قتادة عن اجلارود بن أبي سربة وقال ابن خياط: 

مروان بن احلكم إىل طلحة بن عبيد اهلل يوم اجلمل فقال: ال أطلب بثأري بعد اهلذلي قال: نظر 

اليوم, فرماه بسهم فقتله, فحدثين أبو عبد الرمحن القرشي, عن محاد بن زيد, عن قرة بن 

خالد, عن ابن سريين قال: رمي طلحة بسهم فأصاب ثغرة حنره, قال: فأقّر مروان أنه رماه, 

أمساء, عن حييى بن سعيد, عن عمه قال: رمى مروان طلحة بن قال: وحدثين جويرية بن 
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. ]تاريخ خليفة عبيد اهلل بسهم, ثم التفت إىل أبان بن عثمان فقال: قد كفيناك بعض قتلة أبيك

 [.139بن خياط: سنة ست وثالثني, ص

, والزركلي يف أسد الغابةة النمريي يف تاريخ املدينة, وابن األثري يف وقال ابن شب

ألعالما:كان يقال ملروان خيط باطل ابن األثري, علي بن أبي الكرم حممد بن حممد بن[ .

عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني املعروف بابن األثري, أسد الغابة يف معرفة الصحابة: 

[. 207, ص7[.]األعالم: ج348, ص4ج انتشارات إمساعليان, تهران, ناصر خسرو,

املنورة )أخبار املدينة  تاريخ املدينةابن شبة النمريي, أبو زيد عمر بن شبة النمريي البصري, ]

, 4جش, 1386هـ, 1410حققه: فهيم حممد شلتوت, دار الفكر, قم إيران, : املنورة(

 [.1282ص

هو مروان بن احلكم بن أبي العاص بن أمية بن مشس بن عبد مناف القرشي وقال ابن كثري: 

ي, أبو عبد امللك ويقال أبو احلكم, ويقال أبو القاسم ... وقد كان عثمان بن عفان يكرمه األمو

ويعظمه, وكان كاتب احلكم بني يديه, ومن حتت رأسه جرت قضية الدار, وبسببه حصر 

عثمان بن عفان فيها, وأحّل عليه أولئك أن يسلم مروان إليهم فامتنع عثمان أشد االمتنا , وقد 

يوم الدار قتااًل شديدًا, وقتل بعض اخلوارج, وكان على امليسرة يوم اجلمل, قاتل مروان 

 ويقال إنه رمى طلحة بسهم يف ركبته فقتله فاهلل أعلم ...

وقد كان أبوه احلكم من أكرب أعداء النيب صلى اهلل عليه وسلم, وإمنا أسلم يوم الفتح, وقدم 

م إىل الطائف, ومات بها, ومروان كان أكرب احلكم املدينة ثم طرده النيب صلى اهلل عليه وسل

األسباب يف حصار عثمان ألنه زور على لسانه كتابا إىل مصر بقتل أولئك الوفد, وملا كان 

متولّيا على املدينة ملعاوية كان يسب عليا كل مجعة على املنرب, وقال له احلسن بن علي: لقد 

فقال: لعن اهلل احلكم وما ولد واهلل لعن اهلل أباك احلكم وأنت يف صلبه على لسان نبيه 

 وما بعدها[. 282, ترمجة مروان بن احلكم, ص8.]البداية والنهاية: جأعلم

وبلغ عثمان أن أهل مصر قدموا عليهم السالح, فوجه إليهم روى اليعقوبي يف تارخيه قال: 

وانصرفوا, عمرو بن العاص وكلمهم, فقال هلم: إنه يرجع إىل ما حتبون, ثم كتب هلم بذلك 

فقال لعمرو بن العاص: اخرج فاعذرني عند الناس, فخرج عمرو, فصعد املنرب, ونادى: 

الصالة جامعة, فلما اجتمع الناس محد اهلل وأثنى عليه, ثم ذكر حممدًا مبا هو أهله, وقال: 

بعثه اهلل رأفة ورمحة, فبلغ الرسالة, ونصح األمة, وجاهد يف سبيل اهلل باحلكمة واملوعظة 

حلسنة, أفليس ذلك كذلك ؟, قالوا: بلى, فجزاه اهلل خري ما جزى نبّيًا عن أّمته, ثم قال: ا

وولّي من بعده رجل عدل يف الرعية, وحكم باحلق, أفليس ذلك كذلك ؟, قالوا: بلى !, 
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فجزاه اهلل خريًا, قال: ثم ولي األعسر األحول ابن حنتمة, فأبدت له األرض أفالذ كبدها, 

نون كنوزها, فخرج من الدنيا, وما أنبل عصاه, أفليس ذلك كذلك ؟, قالوا: وأظهرت له مك

بلى ! فجزاه اهلل خريًا, قال: ثم ولي عثمان, فقلتم, وقال, تلومونه ويعذر نفسه, أفليس 

ذلك كذلك ؟, قالوا: بلى !, قال: فاصربوا له, فإن الصغري يكرب, واهلزيل يسمن, ولعل 

نزل, فدخل أهل عثمان عليه فقالوا له: هل عابك أحد مبثل ما  تأخري أمر خري من تقدميه, ثم

عابك به عمرو ؟, فلما دخل عليه عمرو قال: يا ابن النابغة !, واهلل ما زدت أن حرضت 

الناس علّي, قال: واهلل لقد قلت فيك أحسن ما علمت, ولقد ركبت من الناس, وركبوها 

ابغة, قمل درعك مذ عزلتك عن مصر ... وسار منك, فاعتزل إن مل تعتدل !, فقال: يا ابن الن

الركب الذين قدموا من مصر, فلما صاروا يف بعض الطريق, إذا براكب على مجل, فأنكروه, 

ففتشوه, فوجدوا معه صحيفة من عثمان إىل خليفته عبد اهلل بن سعد: إذا قدم عليك النفر, 

َمْن يأخذون عنه حممد بن أبي فاقطع أيديهم وأرجلهم, فقدموا واتفقوا على اخلروج, وكان 

بكر, وحممد بن أبي حذيفة, وكنانة بن بشر, وابن عديس البلوي, فرجعوا إىل املدينة ... 

, أيام عثمان 2.] تاريخ اليعقوبي )مصدر سابق(: جوحصر ابن عديس البلوي عثمان يف داره

 [.175-174بن عفان, ص 

السعود أمحد بن علي بن حممد الواعظ انا أبو أخربنا أبو روى ابن عساكر يف تارخيه, قال: . 1

احلسني أمحد بن حممد بن النقور وأبو علي حممد بن وشاح الرسي, ح وأخربنا أبو القاسم بن 

السمرقندي, أنا أمحد بن حممد بن النقور, قاال: أنبأ عيسى بن علي بن عيسى, نا أبو عبيد 

ى, حدثين عم أبي زحر بن حصن, عن علي بن احلسني بن حرب, نا أبو السكني زكريا بن حيي

جده محيد بن منهب, قال: زرت احلسن بن أبي احلسن فخلوت به فقلت له يا أبا سعيد أما 

ترى ما الناس فيه من االختالف فقال لي: يا أبا حييى أصلح أمر الناس أربعة, وأفسده اثنان, 

لى معاوية برفع املصاحف ... وأمَّا اللذان أفسدا أمر الناس: فعمرو بن العاص يوم أشار ع

فحكمت اخلوارج, فال يزال هذا التحكيم إىل يوم القيامة, واملغرية بن شعبة فإنه كان عامل 

معاوية على الكوفة, فكتب إىل معاوية: إذا قرأت كتابي هذا فأقِبل معزواًل, فأبطأ يف مسريه, 

هلل كنت أوطِّئه وأهّيئه, قال: فلما َوَرد عليه قال له: يا مغرية ما الذي أبطأ بك, قال: أمٌر وا

وما هو, قال: البيعة ليزيد ِمْن َبعدك, قال: أَو فعلت, قال: نعم, قال: ارجع إىل عملك 
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فأنت عليه, فلما خرج من عند معاوية قال له أصحابه: ما وراءك يا مغرية, قال ورائي واهلل 

ة, قال احلسن: فمن أجل أني قد وضعت رجل معاوية يف غرز بغي ال يزال فيه إىل يوم القيام

.]تاريخ مدينة دمشق: ذلك بايع هؤالء ألبنائهم, ولوال ذلك لكانت شورى إىل يوم القيامة

, 5]تاريخ اإلسالم: ج[, وروى مثله الذهيب يف تاريخ اإلسالم, 287-285, ص30ج

 [.272ص

رية بن شعبة كان وروى ابن األثري يف تارخيه, والطربي يف تارخيه أيضًا, واللفظ للطربي, أن املغ

عند أحد من  إياك أن يبلغين عنك أنك تعيب عثمان قد دعا صعصعة بن صوحان فقال له:

, وإيَّاك أن يبلغين أنك تظهر شيئًا ِمن َفضل علّي عالنّية, فإنك لست بذاكر من فضل الناس

َعيبه علّي شيئًا أجهله, بل أنا أعلم بذلك, ولكن هذا السلطان قد ظهر, وقد أخذنا بإظهار 

للناس, فنحن ند  كثريًا مما أمرنا به, ونذكر الشيء الذي ال جند منه بدًَّا, ندفع به هؤالء القوم 

عن أنفسنا تقّيًة, فإن كنت ذاكرًا فضله فاذكره بينك وبني أصحابك, يف منازلكم سرًَّا, وأمَّا 

, 4ريخ الطربي: ج. ]تاعالنية يف املسجد فإن هذا ال حيتمله اخلليفة لنا, وال يعذرنا فيه

, 3, ذكر اخلرب عن مقتل املستورد بن علفة اخلارجي, و: الكامل يف التاريخ: ج144ص

 , ذكر اخلرب عن مقتل املستورد اخلارجي[.430ص

قالوا: وولَّى عمر رضي اهلل عنه املغرية بن شعبة قال:  أنساب األشرافوروى البالذري يف 

عامر بن صعصعة, يقال هلا أم مجيل بنت حمجن البصرة, فهوى امرأة من بين هالل بن 

األفقم, وكانت عند احلجاج بن عتيك الثقفي, فكان أبو بكرة اليزال يلقى املغرية خارجًا 

وحده, فيقول له أبو بكرة: أين يريد األمري ؟, فيقول: أزور بعض َمْن أحّب, فيقول: إن 

الذين ميشون على األرض هونًا, فتبع  األمري يزار وال يزور, وكان أبو بكرة رجاًل صاحلًا, من

املغرية ذات يوم, وكان متقنعًا بثوبه, فدخل دار أم مجيل, ودخل أبو بكرة دارًا إىل جانبها, 

وصعد سطحًا فيها مشرفًا على الدار, فرآها وقد التزمته فلثمته, فقال: سيجيء بعد هذا ما هو 

حليف ثقيف, ونافع بن احلارث أخاه, أعظم منه, فأقبل راجعًا, فدعا شبل بن معبد البجلي 

وزياد بن عبيد, فأقبلوا أربعتهم حتى أشرفوا على املغرية, وهو فوق أم مجيل ينكحها, فجعل 

أبو بكرة يقول ألصحابه: أثبتم, أثبتم ؟, قالوا: نعم, حتى كان فيما رأوا أثرًا من اجلدري 

كرة فقال: يا مغرية اجتنب بفخذها, ثم إن املغرية اغتسل وخرج من عندها, فأتاه أبو ب

 مصالنا, فإنك جنس, فقال: ال, وال نعمة عني.

قال: فرحل أبو بكرة حتى أتى املدينة, فلما رآه عمر, قال: اللَّهّم إني أسألك خري ما جاء به, 

وأعوذ بك من شّر ما جاء به, ما وراءك ؟, قال: أخربك أن املغرية بن شعبة زاٍن, فقال عمر: 
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, قال: نعم يا أمري املؤمنني, هو زاٍن, فقال: أنت رأيته ؟, قال: نعم, وحيك, ما تقول ؟

 ورأى معي نافع بن احلارث, وشبل بن معبد, وزياد بن عبيد اهلل موىل ثقيف.

فبعث عمر إىل أبي موسى األشعري, فواّله البصرة, ووجَّه معه أنس بن مالك, وأخاه الرباءة 

اخلزاعي, وكتب إىل املغرية يف القدوم عليه, وأمر أبا  بن مالك, وعمران بن احلصني أبا ُنَجيد

موسى إذا قدم البصرة أن ال حيّل عقدة حتى يشخصه إليه وَمْن شهد عليه, فسار أبو موسى 

 حتى قدم البصرة, فلم حيّل رحاله ثالثًا لوصّية عمر, حتى أشخص املغرية والشهود.

, وأقيم املغرية, فقال عمر ألبي بكرة, فلما قدموا على عمر, اجتمع الناس, وتقدم أبو بكرة

مباذا تشهد يا أبا بكرة ؟, فقال: أشهد أني رأيته وَذكره يدخل يف فرجها كاملرود يف املكحلة, 

فقال عمر: ذهب ربع املغرية, ثم تقدَّم نافع بن احلارث بن َكلدة, فشهد مبثل ما شهد به أبو 

ل بن َمعَبد, فشهد كمثل ما شهدا به, فقال بكرة, فقال عمر: ذهب نصف املغرية, ثم تقدَّم شب

عمر: ذهب ثالثة أربا  املغرية, ثم تقدَّم زياد, وكان شابًا طريًا مجياًل, فلما نظر عمر إليه, 

قال: واهلل إني أرى وجهًا خليقًا أن ال ُيخزى عليه اليوم رجل من أصحاب حممد, إيه مبا تشهد 

ت أمرًا قبيحًا, فأمَّا ما ذكره هؤالء فال, فانتضى ؟, قال: أشهد أني مسعت نفسًا عاليًا ورأي

املغرية السيف يريد أبا بكرة وصاحبيه, فقال عمر: يا أعور امسك, عليك لعنة اهلل, وكانت 

 عينه ذهبت يوم القادسية, ويقال يوم الريموك.

 ثم أمر عمر بالثالثة الذين شهدوا فُضربوا, ودرئ عن زياد حدَّ القاذف, وعن املغرية حدَّ

الزاني, وذلك يف سنة سبع عشرة, وقال هلم عمر: توبوا, فتاب ناقع وشبل, وقال أبو بكرة: 

واهلل ال أتوب من احلق, أشهد أنه زاٍن, فأراد عمر أن حيّده ثانيًة, فقال له علي: ال تفعل, 

فإنك إن جعلتها شهادة, رمجنا املغرية ألنه قد مّتت عليه أربع شهادات, فلم جيلده عمر, 

. ]البالذري, أبو جعفر لف أبو بكرة أن ال يكّلم زيادًا أبدًا, وكان أبو بكرة رجاًل صاحلًاوح

أمحد بن حييى بن جابر, أنساب األشراف: حتقيق: حممود فردوس العظم, دار يقظة العربية, 

-581, زنى املغرية بن شعبة الثقفي, ص1م, ج1997الناشر: دار التكوين, دمشق, 

583.] 

قيل لنا: قد قدم رجل من أصحاب رسول اهلل مش, عن أبي صاحل, قال: روى األع. 1

صلى اهلل عليه وسلم, فأتيناه فإذا هو مسرة بن جندب, وإذا عند إحدى رجليه مخر, وعند 



92 

                                                                                                                                       

األخرى ثلج, فقلنا: ما هذا ؟ قالوا: به النقرس, وإذا قوم قد أتوه, فقالوا يا مسرة, ما تقول 

ال لك: هو من اخلوارج فتأمر بقتله, ثم تؤتى بأخر فيقال لك: لربك غدا ؟ تؤتى بالرجل فيق

ليس الذي قتلته خبارجي, ذاك فتى وجدناه ماضيا يف حاجته, فشبه علينا, وإمنا اخلارجي هذا, 

فتأمر بقتل الثاني ! فقال مسرة: وأي بأس يف ذلك ! إن كان من أهل اجلنة مضى إىل اجلنة, 

فصل يف ذكر  ,4ج)مصدر سابق(: شرح نهج البالغة . ]ناروإن كان من أهل النار مضى إىل ال

 [.78-77ص, املنحرفني عن علّي 

فحدثين عمر قال: حدثين إسحاق بن إدريس, قال: حدثين وروى الطربي يف تارخيه, قال: 

حممد بن سليم, قال: سألت أنس بن سريين: هل كان مسرة قتل أحدًا ؟, قال: وهل حيصى 

جندب, استخلفه زياد على البصرة وأتى الكوفة فجاء وقد قتل مثانية آالف َمْن َقَتَل مسرة بن 

من الناس, فقال له: هل ختاف أن تكون قد قتلت أحدًا بريئًا, قال: لو قتلت إليهم مثلهم ما 

خشيت, أو كما قال: حدثين عمر قال: حدثين موسى بن إمساعيل قال: حدثنا نوح بن 

ار العدوي, قال: َقَتَل مسرة ِمْن قومي يف غداْة سبعة قيس, عن أشعث احلداني, عن أبي سو

, )سنة مخسني( وفاة املغرية بن شعبة, 4ج : تاريخ الطربي. ]وأربعني رجاًل قد مجع القرآن

 [.176ص

وروى شريك قال: أخربنا عبد اهلل بن سعد عن حجر بن عدي, قال: قدمت املدينة فجلست إىل 

من أهل البصرة, قال: ما فعل مسرة ابن جندب ؟ قلت: أبي هريرة, فقال: ممن أنت ؟ قلت: 

هو حي, قال: ما أحد أحب إىل طول حياة منه. قلت: ومل ذاك ؟ قال: إن رسول اهلل صلى 

, فسبقنا حذيفة, وأنا آخركم موتًا يف الناراهلل عليه وسلم قال لي وله وحلذيفة بن اليمان: 

ب حتى شهد مقتل احلسني, وروى أمحد بن اآلن أمتنى أن أسبقه, قال: فبقي مسرة بن جند

إىل الكوفة على  بشري عن مسعر بن كدام, قال: كان مسرة بن جندب أيام مسري احلسني 

شرح . ]وقتاله شرطة عبيد اهلل بن زياد, وكان حيّرض الناس على اخلروج إىل احلسني 

[, وقد روى 79-78ص ,, فصل يف ذكر املنحرفني عن علّي4ج: نهج البالغة

, قول 133, ص1هـ, ج1406, دار املعرفة, بريوت, 1البخاري يف التاريخ الصغري: ط

للثالثة: آخركم موتًا يف النار, وقال البخاري: وكان مسرة آخرهم, وروى  رسول اهلل 

قال لعشرة كان بينهم مسرة هذا القول, وكان مسرة  أيضًا يف ذات املكان أن رسول اهلل 

 آخرهم.
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جيّرد سيفه يف املهاجرين واألنصار بسر بن أرطأةو
1
. 

                                                           

ووجه معاوية بسر بن أبي أرطاة, وقيل ابن أرطاة العامري, من بين ر اليعقوبي يف تارخيه: ذك. 1

عامر ابن لؤي, يف ثالثة آالف رجل, فقال له: سر حتى متر باملدينة, فاطرد أهلها, وأخف من 

مررت به, وانهب مال كل من أصبت له ماال ممن مل يكن دخل يف طاعتنا, وأوهم أهل املدينة 

يد أنفسهم, وأنه البراءة هلم عندك, وال عذر, وسر حتى تدخل مكة, وال تعرض فيها أنك تر

الحد, وأرهب الناس فيما بني مكة واملدينة, واجعلهم شرادات, ثم امض حتى تأتي صنعاء, 

فإن لنا بها شيعة, وقد جاءني كتابهم . فخرج بسر, فجعل ال مير حبي من أحياء العرب إال فعل 

حتى قدم املدينة, وعليها أبو أيوب األنصاري, فتنحى عن املدينة, ودخل  ما أمره معاوية,

... بسر, فصعد املنرب ثم قال: يا أهل املدينة ! مثل السوء لكم,            

                                            

    ]أال وإن اهلل قد أوقع بكم هذا املثل وجعلكم أهله, شاهت الوجوه . ]النحل ,

ثم ما زال يشتمهم حتى نزل . قال: فانطلق جابر بن عبد اهلل األنصاري إىل أم سلمة زوج 

وهذه بيعة ضالل . قالت: إذًا فبايع, فإن التقّية محلت  النيب, فقال: إني قد خشيت أن أقتل,

أصحاب الكهف على أن كانوا يلبسون الصلب وحيضرون األعياد مع قومهم . وهدم بسر دورًا 

باملدينة, ثم مضى حتى أتى مكة, ثم مضى حتى أتى اليمن, وكان على اليمن عبيد اهلل بن 

اس عن اليمن, واستخلف بها عبد اهلل بن عباس, عامل علي ... وقد تنحى عبيد اهلل بن عب

عبد املدان احلارثي, فأتاه بسر فقتله, وقتل ابنه مالك بن عبد اهلل, وقد كان عبيد اهلل خلف 

ابنيه عبد الرمحن وقثم عند جويرية ابنة قارظ الكنانية, وهي أمهما, وخلف معها رجاًل من 

قتلهما, فقام الكناني فانتضى سيفه وقال: واهلل كنانة, فلما انتهى بسر إليها دعا ابين عبيد اهلل لي

ألقتلن دونهما فأالقي عذرا لي عند اهلل والناس, فضارب بسيفه حتى قتل, وخرجت نسوة من 

بين كنانة فقلن: يا بسر ! ما هذا, الرجال يقتلون, فما بال الولدان, واهلل ما كانت اجلاهلية 

لصبيان ورفع الرمحة لسلطان سوء . فقال بسر: تقتلهم, واهلل إن سلطانا ال يشتد إال بقتل ا

 واهلل لقد هممت أن أضع فيكن السيف . وقدم الطفلني فذحبهما.

ثم مجع بسر أهل جنران فقال: يا إخوان النصارى ! أما والذي ال إله غريه لئن بلغين عنكم أمر 

, وقتل فيهم أكرهه ألكثرن قتالكم, ثم سار حنو ِجيشان, وهم شيعة لعلي, فقاتلهم, فهزمهم

, خالفة أمري املؤمنني علي بن أبي 2قتاًل ذريعًا, ثم رجع إىل صنعاء. ]تاريخ اليعقوبي: ج

, )سنة أربعني( توجيه معاوية 4[.وكذلك راجع: تاريخ الطربي: ج199-197طالب, ص
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ثالثة أيام يستبيح مدينة رسول اهلل  مسلم بن عقبة املريو
1
. 

                                                                                                                                       

, ذكر سرية بسر بن أرطأة إىل 3, الكامل يف التاريخ: ج107-106بسر بن أرطأة, ص

, 607-606, أحداث سنة أربعني, ص3, تاريخ اإلسالم: ج384-382احلجاز, ص

, دخول بسر املدينة وخطبته 2الغارات: حتقيق السيد مجال الدين احملدث, مطبعة بهمن, ج

, بعث معاوية بسر 2, وكذلك: شرح نهج البالغة )مصدر سابق(: ج607-603فيها, ص

لرتاجم مليئة جبرائمه حبق [. وُكتب التاريخ وا11-10بن أرطأة إىل احلجاز واليمن, ص

 املسلمني عامة, وشيعة أهل البيت خاصة.

يزيد بن معاوية وجه إىل مسلم بن عقبة, فأقدمه من فلسطني, ن أروى اليعقوبي يف تارخيه . 1

وهو مريض, فأدخله منزله, ثم قص عليه القصة, فقال: يا أمري املؤمنني ! وجهين إليهم, فواهلل 

يعين مدينة الرسول, فوجهه يف مخسة آالف إىل املدينة, فأوقع بأهلها  ألدعنَّ أسفلها أعالها,

وقعة احلرة, فقاتله أهل املدينة قتاال شديدا, وخندقوا على املدينة, فرام ناحية من نواحي اخلندق, 

فتعذر ذلك عليه, فخد  مروان بعضهم, فدخل ومعه مائة فارس, فأتبعه اخليل حتى دخلت 

كثري أحد إال قتل, وأباح حرم رسول اهلل, حتى ولدت األبكار ال يعرف من املدينة, فلم يبق بها 

أولدهن, ثم أخذ الناس على أن يبايعوا على أنهم عبيد يزيد بن معاوية, فكان الرجل من قريش 

, 2]تاريخ اليعقوبي: ج يؤتى به, فيقال: بايع آية أنك عبد قن ليزيد, فيقول: ال, فيضرب عنقه

 [.251-250ي, صمقتل احلسني بن عل

قال عبد امللك بن نوفل وفصل ذلك اجليش من عند يزيد وعليهم وروى الطربي يف تارخيه, قال: 

مسلم بن عقبة وقال له إن حدث بك حدث فاستخلف على اجليش حصني بن منري السكوني وقال 

ا فيها من مال أو له اد  القوم ثالثا فإن هم أجابوك وإال فقاتلهم فإذا أظهرت عليهم فأحبها ثالثا فم

, 4رقة أو سالح أو طعام فهو للجند فإذا مضت الثالث فاكفف عن الناس. ]تاريخ الطربي: ج

 [.372هل املدينة عامل يزيد, صأخراج إ)سنة ثالث وستني( 

ويف هذه احلرة كانت وقعة احلرة املشهورة يف أيام يزيد بن معاوية يف سنة وقال ياقوت احلموي: 

ن قبل يزيد مسلم بن عقبة املري, ومسوه لقبيح صنيعه مسرفا, قدم املدينة وأمري اجليش م 63

فنزل حرة وأقم وخرج إليه أهل املدينة حياربونه, فكسرهم وقتل من املوالي ثالثة آالف ومخسمائة 

رجل ومن األنصار ألفا وأربعمائة, وقيل ألفا وسبعمائة, ومن قريش ألفا وثالمثائة, ودخل جنده 

وا األموال وسبوا الذرية واستباحوا الفروج, ومحلت منهم مثامنائة حرة وولدن, وكان املدينة فنهب

حياء الرتاث العربي, إيقال ألولئك األوالد أوالد احلرة. ]احلموي, ياقوت, معجم البلدان: دار 

[, وروى مثله أيضًا: ]ابن خلكان, 249, حرة واقم, ص2م, ج1979هـ, 1399بريوت, 
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حسان إمحد بن حممد, وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: حتقيق: أين بو العباس مشس الدأ

 [.276يزيد بن القعقا  القارئ, ص  814, 6عباس, دار الثقافة, لبنان, ج

وأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن الطربي قالوا أنا أبو ويف تاريخ ابن عساكر: 

ر نا يعقوب نا يوسف بن موسى نا جرير عن مغرية قال أنهب احلسني بن الفضل أنا عبد اهلل بن جعف

. ]ابن عساكر, احلافظ بن مسرف بن عقبة املدينة ثالثة أيام فزعم املغرية أنه افتض منها ألف عذراء

, دار الفكر, بريوت, 1عبد اهلل الشافعي, تاريخ مدينة دمشق: دراسة وحتقيق: علي شريي, ط

مسلم -7425معافى(, ذكر من امسه مسلم:  -سعود )م 58م, ج1997هـ, 1418لبنان, 

[. ]املسعودي, 118-117, ذكر وقعة احلرة, ص4[. ]الكامل يف التاريخ: ج108بن عقبة, ص

بو احلسن علي بن احلسني بن علي املسعودي الشافعي, التنبيه واإلشراف: دار صعب, بريوت, أ

 [.264-263يام يزيد بن معاوية, صألبنان, ذكر 

 :لقب مسلم بن عقبة املري صاحب وقعة احلرة, ألنه قد أسرف فيهاومسرف اجلوهري, تاج[ .

, دار العلم للماليني, بريوت, 4محد عبد الغفور عطار, طأاللغة وصحاح العربية: حتقيق: 

, لسان العرب 1373, صسرف, فصل السني, مادة 4م, ج1987هـ, 1407لبنان, 

, تفسري القرطيب )مصدر سابق(: 324, صلكع, فصل الالم, مادة 8)مصدر سابق(: ج

... , تفسري قوله تعاىل:7ج                 لة الثالثة أ, املسنعام[]األ

 [.110والعشرون, ص

بذكر وقعة احلرة وما جرى فيها من الفظائع وانتهاك  -واللغة كذلك  -ت كتب التاريخ وقد امتأل

, وحنث مروان بن نصار واملهاجرين, واستباحة مدينة رسول اهلل حرمات املسلمني من األ

احلكم عهده وميثاقه ألهل املدينة وحتريضه مسلم على قتاهلم, كما ذكر ابن خياط يف تارخيه 

راد املزيد أوالقرشيني, مما ال مكان لذكره هنا, وملن  نصارمساء مْن قتل من املهاجرين واألأتفصياًل 

 ىل ما سبق:إفلرياجع مضافًا 

 8العسقالني, شهاب الدين ابن حجر, فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج ,

, )باب 499, ص8, )باب قوله: ثاني اثنني إذ هما يف الغار(, و: ج245ص

-60, ص13األذّل اآلية(, و: جيقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجّن األعّز منها 
 , )باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال خالفه(.61

 وفيه أن 224, باب البيعة يف احلرب أن ال يفروا, ص14العيين, عمدة القاري: ج ,

أوقع بأهل املدينة وقعة عظيمة, قتل من وجوه الناس ألفًا وسبعمائة, مسلم بن عقبة 
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يشرب اخلمر جهارًا ويصلي سكرانًا, وهو الذي  الوليد بن عقبةو

مسَّاه اهلل تعاىل فاسقًا يف كتابه الكريم
1

 - عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح, و

                                                                                                                                       

, باب شهود 17, و: جسوى النساء والصبيانومن أخالط الناس عشرة آالف 

 .120-119(, ص4022املالئكة بدرًا, حديث )

 1ابن حبان, حممد بن حبان بن أمحد بن أبي حامت التميمي البسيت, الثقات: ط ,

, 2م, ج1975هـ, 1395مطبعة دائرة املعارف العثمانية, حيدر آباد الدكن, اهلند, 

 .314-313يزيد بن معاوية أبو خالد, ص

  :ابن خياط العصفري, خليفة, تاريخ خليفة بن خياط )رواية بقي بن خالد(: حتقيق

 وما بعدها. 181مر احلرة, صأالدكتور سهيل زكار, دار الفكر, بريوت, لبنان, 

  ,بو عبد اهلل, املستدرك على الصحيحني: طبعة مزيدة بفهرس أاحلاكم النيسابوري

عبد الرمحن املرعشلي, دار املعرفة,  شراف الدكتور: يوسفإحاديث الشريفة, األ

 .550, دعوة ابن الزبري للخالفة, ص3بريوت, لبنان, ج 

 وما بعدها. وغريها 372, سنة ثالث وستني, ص4تاريخ الطربي )مصدر سابق(: ج ,

 الكثري.

روى أمحد بن حنبل يف مسنده, وابن عساكر يف تارخيه, وابن األثري يف أسد الغابة, وغريهم, . 1

حدثنا عبد اهلل, حدثين أبي, ثنا حممد بن سابق, ثنا عيسى بن دينار, لألول, قال:  واللفظ

ثنا أبي أنه مسع احلارث بن ضرار اخلزاعي قال: قدمت على رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( 

فدعاني إىل اإلسالم, فدخلت يف اإلسالم وأقررت, ودعاني إىل الزكاة فأقررت بها, فقلت: 

أرجع إىل قومي فأدعوهم إىل اإلسالم وأداء الزكاة, فمن استجاب منهم مجعت  يا رسول اهلل,

زكاته, فرتسل لي يا رسول اهلل إلبان كذا وكذا آلتيك مبا مجعت من الزكاة, فلما مجع 

احلارث ممن استجاب له, وبلغ اإلبان الذي أراد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( أن يبعث 

فلم يأته, فظن احلارث أنه قد حدث فيه سخطة من اهلل ومن إليه, احتبس عليه الرسول 

رسوله, فدعا سروات قومه فقال هلم: إن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قد كان وقَّت لي 

وقتًا لريسل إلي برسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة, وليس من رسول اهلل )صلى اهلل عليه 

 من سخطة كانت, فانطلقوا فنأتي رسول اهلل وسلم( اخللف, وال أرى رسوله احتبس إال

)صلى اهلل عليه وسلم(, وبعث رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( وليد بن عقبة إىل احلارث 

ليقبض ما كان عنده مما مجع من الزكاة, فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق, فرق, 



97 

                                                                                                                                       

سول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( إن فرجع, فأتى رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( فقال: يا ر

احلارث منعين الزكاة وأراد قتلي, فضرب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( البعث إىل 

احلارث, وأقبل احلارث بأصحابه إذا استقبل البعث, وفصل من املدينة إذ لقيهم احلارث, 

ل: ومل, قالوا: إن فقالوا: هذا احلارث, فلما غشيهم قال: إىل من بعثتم, قالوا: إليك, قا

رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( كان بعث إليك الوليد ابن عقبة فرجع إليه فزعم أنك منعته 

الزكاة وأردت قتله, فقال: ال والذي بعث حممدًا باحلق ما رأيته وال أتاني, فلما أن دخل 

ل رسولي, احلارث على رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قال له: منعت الزكاة وأردت قت

قال: ال والذي بعثك باحلق ما رأيته وال أتاني, وما أقبلت إال حني احتبس عليَّ رسولك, 

 خشيت أن تكون كانت سخطة من اهلل ومن رسوله, فنزلت احلجرات:              

                                     :إىل قوله ,  

                  ]حديث 4. ]مسند أمحد )مصدر سابق(: ج]احلجرات ,

, 63[, ]تاريخ مدينة دمشق: ج279احلرث بن ضرار اخلزاعي رضي اهلل تعاىل عنه, ص

-334, ص1[, ]أسد الغابة: ج229-228( الوليد بن عتبة بن أبي معيط, ص8033)
335.] 

وقال أبو خمنف وغريه: خرج الوليد بن عقبة لصالة الصبح وهو مييل, وروى البالذري قال: 

فصلى ركعتني ثم التفت إىل الناس, فقال: أزيدكم ؟, فقال له عّتاب بن َعالَّق أحد بين ُعوافة 

مي, وكان شريفًا: ال زادك اهلل َمزيد اخلري, ثم تناول حفنة من حَصى فضرب بها بن سعد التمي

وجه الوليد, وَحَصَبه الناس, وقالوا: واهلل ما العجب إاّل ممَّن والَّك, وكان عمر بن اخلطاب 

فرض لعّتاب هذا مع األشراف يف ألفني ومخسمئة, وذكر بعضهم أّن الَقيَء غلب على الوليد 

قال يزيد بن قيس األرحيب, ومعقل بن قيس الرياحي: لقد أراد عثمان كرامة أخيه يف مكانه, و

 بهوان أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم.

 ويف الوليد يقول احُلَطْيَئة, وهو جرول بن أوس بن مالك بن ُجَؤيَّة العبسي:

 َشِهَد احُلَطْيَئُة يـوَم يلَقـى َربَّـهُ   

 نــاَدى وقــد َنِفــدت صــالُتُهمُ 

ــَدُهْم ــوا  ليزيـ ــو َقِبُلـ ــريًا ولـ  خـ

ــوا   ــو َفَعُل ــٍب ول ــا َوْه ــأبوا أب  ف

 َحَبسوا ِعناَنَك إْذ َجَرْيـَت ولـو  
 

 أنَّ الوليـــد أحـــُق بالعـــذر   

 أأزيـدُكْم َثَمــاًل ومـا يــْدري  

 منـــه لـــزاَدُهْم علـــى َعْشـــِر

 َلَقَرْنَت بـني الشَّـْفِع والـَوْترِ   

 َخلَّوا ِعناَنَك مْل َتَزْل َتْجـِري 
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يصبح واليًا على مصر ومن املقرَّبني -املهدور الدم يوم فتح مكة 
1

زياد بن , و

                                                                                                                                       

 بسرية الوليد يف عمله بأس, ولكّنه كان فاسقًا مسرفًا على نفسه.قالوا: ومل يكن 

وقال: حدثين العباس بن يزيد البصري, ثنا عبد الوهاب الثقفي, عن جعفر بن حممد, عن أبيه, 

أن الوليد صّلى بالناس الُصبح ثم أقبل عليهم فقال: أزيُدكم ؟, فرحل يف ذلك رجل, أو قال 

ليد, فأمر جبلده, فلم يقم أحد, فلما قال الثالثة: من جيلده ؟, رجال, إىل عثمان, فُأتي بالو

قال علّي: أنا, فقام إليه فجلده بدّرة يقال هلا الَسبتّية هلا رأسان, فضربه بها أربعني, فذلك 

 مثانون.

وقال أبو خمنف: ملا صلَّى الوليد بالناس وهو سكران, أتى أبو زينب زهري بن عوف األزدي, 

 أسد, يقال له: ُمورِّ , فسأله أن يعاونه على الوليد يف التماسه ِغرَّته فتفقَّداه صديقًا له من بين

ذات يوم فلم َيرياه خرج لصالة العصر, فانطلقا إىل بابه ليدخال عليه, فمنعهما البواب, 

فأعطاه أبو زينب دينارًا, فسكت, فدخال, فإذا هما به سكران ما يعقل, فحماله حتى وضعاه 

فقاء مخرًا, وانتز  أبو زينب خاَتمه من يده, ومضى وصاحبه على طريق البصرة على سريره, 

حتى قدما على عثمان, فشهدا عليه مبا رأيا حني صّلى, ومبا كان منه حني دخال عليه, فقال 

عثمان لعلّي: ما ترى ؟, قال: أرى أن ُتشخصه إليك, فإذا شهدا يف وجهه حددته, فَعَزله 

لعاص بن أبي ُأَحْيحة الكوفة, وأمره بإشخاص الوليد, ففعل, ودعا عثمان ووّلى سعيد بن ا

عثمان بالرجلني فشهدا عليه يف وجهه, فقال علّي للحسن ابنه: قم يا بين فاجلده, فقال 

عثمان: يكفيَك ذلك بعُض َمْن َترى, فأخذ علي السوط ومشى إليه, فجعل يضربه والوليد 

. ]أنساب األشراف )مصدر , وعليه ُجبَّة ِحْبٍريسّبه, وكان للسوط طرفان, فضربه أربعني

 [.138-135, الوليد بن عقبة يصلي بالناس وهو سكران فيحّد, ص1سابق(: ج

حدثنا ابن محيد روى اليعقوبي يف تارخيه, والطربي أيضًا يف تارخيه, واللفظ للطربي, قال: . 1

عليه وسلم قد عهد إىل أمرائه  قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: وكان رسول اهلل صلى اهلل

من املسلمني حني أمرهم أن يدخلوا مكة أال يقتلوا أحدا إال من قاتلهم, إال أنه قد عهد يف نفر 

مساهم أمر بقتلهم وإن وجدوا حتت أستار الكعبة منهم عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح بن حبيب 

ر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بن جذمية بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وإمنا أم

بقتله أنه كان قد أسلم فارتد مشركًا ففّر إىل عثمان وكان أخاه من الرضاعة فغيبه حتى أتى به 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد أن اطمأن أهل مكة فاستأمن له رسول اهلل فذكر أن رسول 

رف به عثمان قال رسول اهلل ملن اهلل صلى اهلل عليه وسلم صمت طويال ثم قال نعم فلما انص

حوله من أصحابه أما واهلل لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه فقال رجل من األنصار 
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أبيه
1
 معاويةيدَّعيه  -الوالغ يف دماء املسلمني والباحث عن نسٍب يؤويه  - 

                                                                                                                                       

]تاريخ اليعقوبي )مصدر سابق(:  فهال أومأت إىل يا رسول اهلل قال إن النيب ال يقتل باإلشارة

 [.335, ص2, تاريخ الطربي )مصدر سابق(: ج60–59, ص2ج

األثري, وابن كثري, وابن أبي احلديد, أن عثمان أعطى عبد اهلل بن سعد بن أبي سرح  وذكر ابن

أخاه من الرضاعة اخلمس من غنائم إفريقية يف غزوها األول . . وقال ابن كثري: أعطاه مخس 

اخلمس . وكان مائة ألف دينار على ما ذكره أبو الفداء من تقدير ذلك اخلمس خبمسمائة ألف 

حظ الفارس من تلك الغنيمة العظيمة ثالثة آالف, ونصيب الراجل ألف كما ذكره  دينار . وكان

, وكذلك 170, ص 7, وابن كثري يف البداية والنهاية: ج173: 3ابن األثري يف أسد الغابة 

 [.313 - 312, ص3الطربي يف تارخيه: ج

نا متام أد العزيز الكتاني, كفاني, نا عببو حممد بن األأنا أنبأروى ابن عساكر يف تارخيه, قال: . 1

بن حممد, نا حممد بن سليمان, نا حممد بن   , حدثنا إبراهيم بن هشام بن حييى بن حييى, 

حدثين أبي, عن جدي, قال: مرَّ زياد بن مسية بن أبي سفيان, وهو واٍل على البصرة, بأبي 

ال أبو العربان: العربان املخزومي, وهو مبجلس فيه مجاعة من قريش, وهو مكفوف البصر, ق

ما هذه اجللبة, قالوا: زياد بن أبي سفيان, قال: واهلل ما ترك أبو سفيان إال يزيد, ومعاوية, 

وعتبة, وعنبسة, وحنظلة, وحممد, فمن أين جاء زياد, فبلغ معاوية كالمه, فكتب إىل زياد 

عربان: وصل اهلل ابن أن سدَّ عنَّا وعنك هذا الكلب, فأرسل إليه زياد مبائيت دينار, فقال أبو ال

أخي وأحسن جزاءه, قال: ثم مرَّ به زياد من الغد, فسلم, فبكى أبو العربان, فقال: ما 

 يبكيك, قال: عرفت حزم صوت أبي سفيان يف صوت زياد, فبلغ ذلك معاوية وكتب إليه:

 ما ألبثتك الدنانري اليت بعثـت 

 رومتــهأمســى إليــك زيــاد يف أ
 

ــان     ــك أبـــا العربـ  ألوانـــاأن لونتـ

 صـبح مـا أنكـرت عرفانـا    أنكرًا ف
 

( زياد بن عبيد, 2309, ذكر َمْن امسه زياد, ترمجة رقم )19]تاريخ مدينة دمشق: ج

خباره أبيه وذكر بعض أ, نسب زياد بن 16, وكذلك: شرح نهج البالغة: ج178-177ص

 [.187وكتبه وخطبه, ص

بن أبي الدنيا: حدثين أبي عن هشام بن  قال أبو بكرقال:  البداية والنهايةروى ابن كثري يف 

حممد حدثين حييى بن ثعلبة أبو املقدم األنصاري عن أمه عن عائشة عن أبيها عبد الرمحن بن 

قال: مجع زياد أهل الكوفة فمأل منهم املسجد والرحبة والقصر ليعرض  السائب األنصاري

ع نفر من أصحابي من عليهم الرباءة من علي بن أبي طالب, قال عبد الرمحن: فإني مل

 -أي نعست نعسة  -األنصار, والناس يف أمر عظيم من ذلك ويف حصر, قال: فهومت تهومية 
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فرأيت شيئا أقبل طويل العنق, له عنق مثل عنق البعري, أهدب أهدل فقلت: ما أنت ؟ فقال: 

هل أنا النقاد ذو الرقبة, بعثت إىل صاحب هذا القصر, فاستيقظت فزعا فقلت ألصحابي: 

رأيتم ما رأيت ؟ قالوا: ال ! فأخربتهم, وخرج علينا خارج من القصر فقال: إن األمري يقول 

 .لكم: انصرفوا عين: فإني عنكم مشغول . وإذا الطاعون قد أصابه

وروى ابن أبي الدنيا أن زيادا ملا ولي الكوفة سأل عن أعبدها فدل على رجل يقال له أبو املغرية 

ل له: الزم بيتك وال خترج منه وأنا أعطيك من املال ما شئت, فقال: لو احلمريي, فجاء به فقا

يء, أعطيتين ملك األرض ما تركت خروجي لصالة اجلماعة . فقال الزم اجلماعة وال تتكلم بش

ابن كثري, أبو . ]مر باملعروف والنهي عن املنكر, فأمر به فضربت عنقهفقال: ال أستطيع ترك األ

: حققه ودقق أصوله وعّلق حواشيه: علي البداية والنهايةالفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي, 

, أحداث 8جم, 1988هـ, 1408, دار إحياء الرتاث العربي, بريوت, لبنان, 1شريي, ط

 [.68صسنة ثالث ومخسني, 

 أن معاوية استعمل زيادًا :الكامل يف التاريخوروى الطربي يف تارخيه, وكذلك ابن األثري يف 

وإني أقسم : ... فقال ,وقيل بل محد اهلل ,فخطب خطبة برتاء مل حيمد اهلل فيها... على البصرة 

لي واملقيم بالظاعن واملقبل باملدبر والصحيح منكم بالسقيم حتى يلقى اباهلل آلخذن الولي بالو

فإني ال أوتى  ... م لي قناتكمأو تستقي, الرجل منكم أخاه فيقول انج سعد فقد هلك سعيد

وأيم اهلل إن لي فيكم لصرعى كثرية فليحذر كل امرئ منكم أن يكون ...  مبدجل إال سفكت دمه

, )سنة مخس وأربعني( ذكر اخلرب عن والية زياد البصرة, 4ج: تاريخ الطربي]. من صرعاي

-447ص, ذكر والية زياد بن أبيه البصرة, 3ج: الكامل يف التاريخ, 167-165ص

448.] 

قالوا: وشخص زياٌد إىل العراق حلمل األلفّي ألف إىل معاوية, فلقيه وروى البالذري قال: 

مْصَقَلة بن ُهَبرية الشيباني, فقال له: أين تريد يا أبا الفضيل ؟, قال: معاوية, قال: فلك 

لقيته, فقل له: يا عشرة آالف درهم معجَّلة, ومثلها مؤجَّلة, إن ألقيت إليه ما أقول لك, إذ 

أمري املؤمنني, كان زياد عندك, وقد أكل العراق َبرَّه وَبحره, فخدعك حتى رضيت منه بألفّي 

ألف درهم, ما أرى ما تقول الناس من أن زيادًا ابن أبي سفيان إال حّقًا, فضمن له ذلك, فلما 

فبعث معاوية إىل زياد لقي معاوية ألقى إليه ما قال له زياد, قال: أَوقالوها ؟, قال: نعم, 

فقدم عليه فادَّعاه, وقال معاوية للمغرية: يا أبا عبد اهلل, سبقك زياد إلّي وقد خرجت قبله, 
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فقال: يا أمري املؤمنني إن األريب إذا كتم األريب شامه, خذ حذرك واطو عين شّرك, إن زيادًا 

 لك.قدم يرجو الزيادة, وقدمت أختّوف النقصان, فكان سرينا على حسب ذ

قالوا: فلما قدم زياد على معاوية يف مّرته الثانية, صعد املنرب وأمر زيادًا فصعد معه, فحمد معاوية 

اهلل تعاىل وأثنى عليه, ثم قال: أّيها الناس, إني قد عرفت َشَبَهنا أهل البيت يف زياد, فمن كان 

به قبل موته ثم مات, وقام  عنده شهادة فلُيِقْمها, فقام الناس فشهدوا أّنه ابن أبي سفيان, أقّر

أبو مريم السلولي, وكان مخارًا يف اجلاهلية, فقال: أشهد أن أبا سفيان قدم علينا يا أمري 

املؤمنني الطائف, فأتاني فاشرتيُت له حلمًا, وأتيته خبمر وطعام, فلما أكل قال: يا أبا مريم 

فيان َمْن قد عرفِت شَرَفه وحاله, أصْب لي بغيًا, فخرجُت فأتيته بسميَّة, وقلت هلا: إّن أبا س

وقد أمرني أن أصيب له ِعرسًا, فقالت: جييء ُعبيد زوجي من غنمه, فإذا تعّشى ووضع 

رأسه, أتيته, فلم تلبث أن جاءت جتّر ذيلها, فدخلت معه, فلم تزل معه حتى أصبحت, 

ْيها, فقال زياد من فقلت له: كيف رأيتها ؟, قال: خري صاحبة, لوال َذَفر إبطيها, وَنْتن ُرْفَغ

فوق املنرب: مه يا أبا مريم, ال تشتم أّمهات الرجال َفُتشتم أمُّك, ثم جلس أبو مريم, وقام آخر 

فقال: أشهد أن عمر بن اخلطاب أخذ بيد زياد فأخرجه يوم أخرجه إىل الناس, فقال رجل ممَّن 

ن وهو إىل جانيب: أنا واهلل كان حاضرًا: هلل أبوه من رجٍل لو كان له ُعْنُصر, فقال أبو سفيا

, زياد يوحي 4. ]أنساب األشراف )مصدر سابق(: جوضعته يف رحم ُسميَّة, وما له أٌب غريي

 [.217-216ملعاوية بأنه ابن أبي سفيان, ص

وقع التحديث بهذا يف زمن بين  إن زياد بن أبي سفيانقوله: نيل األوطار: قال الشوكاني يف 

أمية, وأما بعدهم فما كان يقال له إال زياد ابن أبيه, وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد 

بن عبيد, وكانت أمه مسية موالة احلرث بن كلدة الثقفي وهي حتت عبيد املذكور, فولدت 

شهد مجاعة على إقرار أبي سفيان زيادا على فراشه فكان ينسب إليه, فلما كان يف أيام معاوية 

بأن زيادا ولده فاستلحقه معاوية بذلك وخالف احلديث الصحيح: إن الولد للفراش وللعاهر 

احلجر وذلك لغرض دنيوي, وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية من أنكرها حتى قيلت فيها 

 منها قول القائل : ,شعاراأل

ــن حــرب   ــة ب ــغ معاوي  أال أبل

 وك عـفّ أتغضب أن يقال أبـ 
 

 مغلغلة من الرجل اليماني 

 وترضى أن يقال أبوك زانـي 
 

وقد أمجع أهل العلم على حتريم نسبته إىل أبي سفيان, وما وقع من أهل العلم يف زمان بين أمية فإمنا 

ة, وذكر أهل األمهات نسبته إىل أبي سفيان يف كتبهم مع كونهم مل يألفوها إال بعد انقراض هو تقّي

. حمافظة منهم على األلفاظ اليت وقعت من الرواة يف ذلك الزمان كما هو دأبهم عصر بين أمية
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 أخًا له من الِسفاح.

يف التحكيم أبي موسى األشعريبـ عمرو بن العاصَكر لقد م
1

 ,

                                                                                                                                       

]الشوكاني, حممد بن علي بن حممد, نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار: دار اجلليل, بريوت, 

 [.194-193صباب أن َمْن يبعث بهدي مل حيرم عليه شيء بذلك,  ,5جم, 1973لبنان, 

قال أبو خمنف: حدثين أبو جناب الكليب, أن عمرًا وأبا موسى روى الطربي يف تارخيه, قال: . 1

حيث التقيا بدومة اجلندل أخذ عمرو يقدِّم أبا موسى يف الكالم, يقول: إنك صاحب رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم, وأنت أسّن مين, فتكلَّْم وأتكلَّم,, فكان عمرو قد عوَّد أبا موسى 

قدِّمه يف كل شيء, اغتزى بذلك كله أن يقدمه, فيبدأ خبلع علي, قال: فنظر يف أمرهما أن ي

وما اجتمعا عليه, فأراده عمرو على معاوية فأبى, وأراده على ابنه فأبى, وأراد أبو موسى 

عمرًا على عبد اهلل بن عمر فأبى عليه, فقال له عمرو: خربني ما رأيك, قال: رأيي أن خنلع 

ني وجنعل األمر شورى بني املسلمني, فيختار املسلمون ألنفسهم َمْن أحّبوا, فقال هذين الرجل

له عمرو: فإن الرأي ما رأيت, فأقبال إىل الناس وهم جيتمعون, فقال: يا أبا موسى, أعلمهم 

بأن َرأَينا قد اجتمع واتفق, فتكلم أبو موسى فقال: إن رأيي ورأى عمرو قد اتفق على أمر 

اهلل عزَّ وجّل به أمر هذه األمة, فقال عمرو: صدق وبّر يا أبا موسى, تقدَّم نرجو أن يصلح 

فتكلَّم, فتقدَّم أبو موسى ليتكلم فقال له ابن عباس: وحيك واهلل إني ألظّنه قد َخَدعَك, إن 

كنتما قد اتفقتما على أمٍر فقدِّمه فليتكلم بذلك األمر قبَلك, ثم تكلَّم أنَت بعَده, فإن عمرًا 

غادر, وال آَمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه, فإذا قمت يف الناس خالفَك,  رجٌل

وكان أبو موسى مغفَّاًل, فقال له: إنَّا قد اتفقنا, فتقدَّم أبو موسى فحمد اهلل عزَّ وجّل وأثنى 

وال أملَّ  عليه, ثم قال: يا أيها الناس إنَّا قد نظرنا يف أمر هذه األمة, فلم نر أصلح ألمرها,

لشعثها, ِمْن أمٍر قد مجع َرأيي وَرأَى عمرو عليه, وهو أن خنلع عليًا ومعاوية, وتستقبل هذه 

األمة هذا األمر فيوّلوا منهم من أحبوا عليهم, وإني قد خلعت عليًا ومعاوية, فاستقبلوا أمركم 

لعاص فقام مقامه, وولُّوا عليكم َمْن رأيتموه هلذا األمر أهاًل, ثم تنحى وأقبل عمرو بن ا

فحمد اهلل وأثنى عليه, وقال: إن هذا قد قال ما مسعتم, وخلَع صاحبه, وأنا أخلُع صاحبه 

كما َخَلعه وُأثبت صاحيب معاوية, فإنه ولّي عثمان بن عفان رضي اهلل عنه, والطالَب بدمه, 

رت, إنَّما َمثلك وأحّق الناس مبقامه, فقال أبو موسى: ما لَك ال َوَفَقَك اهلل, َغَدرَت وَفَج

كمثل الكلب, إن حتمل عليه يلهث, أو ترتكه يلهث, قال عمرو: إنَّما مثلك كمثل احلمار 

حيمل أسفارًا, وَحمل شريح بن هانئ على عمرو فقنعه بالسوط, ومحل على شريح ابٌن 
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من إثارة فتنة اخلوارج األشعث بن قيسومتكَّن 
1

شيعة  زياد, وتتبَّع 

                                                                                                                                       

لعمرو فضربه بالسوط, وقام الناس فحجزوا بينهم, وكان شريح بعد ذلك يقول: ما ندمت 

ء نداميت على ضرب عمرو بالسوط أالَّ أكون ضربته بالسيف آتيًا به الدهر ما أتى, على شي

والتمس أهل الشام أبا موسى فركب راحلته وحلق مبكة, قال ابن عباس: قبَّح اهلل رأى أبي 

موسى, حذَّرته وأَمرُته بالرأي فما عقل, فكان أبو موسى يقول: حذََّرني ابن عباس غدرة 

مأننت إليه, وظننت أنه لن يؤِثر شيئًا على نصيحة األمة, ثم انصرف عمرو الفاسق, ولكين اط

.] وأهل الشام إىل معاوية وسلَّموا عليه باخلالفة, ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إىل علي

[, 52-49, )سنة سبع وثالثني( اجتما  احلكمني بدومة اجلندل, ص4تاريخ الطربي: ج

, أحداث 3مل الرواية واألحداث, راجع: الكامل يف التاريخ: جوأورد ابن األثري يف تارخيه كا

, خالفة 2ج: تاريخ اليعقوبيوما بعدها, و:  276( ذكر ابتداء وقعة صفني, ص36سنة )

 [.190-188صأمري املؤمنني علي بن أبي طالب, 

وملَّا فعل عمرو ما فعل, واختلط الناس, رجع إىل منزله وروى ابن مزاحم املنقري, قال:

 فجّهز راكبًا إىل معاوية خيربه باألمر من أوله إىل آخره, وكتب يف كتاب على حدة:

ــة  ــة مزفوفـــــ ــَك اخلالفـــــ  أتتـــــ

 ُتـــزّف إليـــك كـــزف العـــروس 

 ومــا األشـــعري بصـــلد الزنـــاد 

ــة  ــه حيـــ ــت لـــ ــن أتيحـــ  ولكـــ

 فقـــالوا وقلـــت وكنـــت امـــرأً   

 َفُخــذها ابــن هنــد علــى بأســها 

ــد صــرف اهلل عــن شــامكم    وق
 

 العيونــــــاهنيئــــــًا مريئــــــًا تقــــــّر  

ــدارعينا  ــك الـ ــْن َطعنـ ــأهون ِمـ  بـ

ــعرينا  ــذكر يف األشـ ــل الـ  وال خامـ

 يظــــل الشــــجا  هلــــا مســــتكينا

ــى يلينـــا    ــه باخلصـــم حتـ  أجهجـ

 فقــــد دافــــع اهلل مــــا حتــــذرونا   

ــا  ــًا زبونـــ ــنيًا وحربـــ  عـــــدوًا شـــ
 

, 2]ابن مزاحم املنقري, نصر, وقعة صفني: حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون, ط

 [.547هـ, ص1382احلديثة للطبع والنشر والتوزيع, القاهرة, مصر, املؤسسة العربية 

وكان ممَّن تنبأ طليحة بن خويلد األسدي بنواحيه, وكان أنصاره روى اليعقوبي يف تارخيه قال: . 1

غطفان, ورئيسهم عيينة بن حصن الفزاري, واألسود العنسي باليمن, ومسيلمة بن حبيب 

احلارث التميمية, ثم تزوجت مبسيلمة, وكان األشعث بن قيس احلنفي باليمامة, وسجاح بنت 

 [.129, أيام أبي بكر, ص2, ]تاريخ اليعقوبي )مصدر سابق(: ج مؤذنها

وحدثين أبو التمار قال: حدثين شريك قال: أنبأنا إبراهيم بن مهاجر, عن روى البالذري قال: 
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من كندة فحوصروا, فأخذ إبراهيم النخعي قال: ارتد األشعث بن قيس الكندي يف ناس 

األمان لسبعني منهم ومل يأخذه لنفسه, فأتى به أبو بكر فقال: إنا قاتلوك, ألنه ال أمان لك إذ 

 أخرجت نفسك من العدة.فقال: بل متن على يا خليفة رسول اهلل وتزوجين.ففعل وزوجه أخته

مبراجعته والتعليق عليه: : عين فتوح البلدانالبالذري, أبو احلسن أمحد بن حييى بن جابر, ]

م, ردة األشعث بن 1978هـ, 1398رضوان حممد رضوان, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 

 [.109قيس, ص

فجاء األشعث بن قيس إىل علي فقال له ما أرى الناس إال قد رضوا روى الطربي يف تارخيه قال: 

فان شئت أتيت معاوية فسألته ما وسرهم أن جييبوا القوم إىل ما دعوهم إليه من حكم القرآن 

يريد فنظرت ما يسأل قال ائته إن شئت فسله فأتاه فقال يا معاوية ألي شئ رفعتم هذه 

املصاحف قال لنرجع حنن وأنتم إىل ما أمر اهلل عز وجل به يف كتابه تبعثون منكم رجال ترضون 

يعدوانه ثم نتبع ما اتفقا عليه به ونبعث منا رجال ثم نأخذ عليهما أن يعمال مبا يف كتاب اهلل ال 

فقال له األشعث بن قيس هذا احلق فانصرف إىل علي فأخربه بالذي قال معاوية فقال الناس فانا 

قد رضينا وقبلنا فقال أهل الشأم فإنا قد اخرتنا عمرو بن العاص فقال األشعث وأولئك القوم 

ال على فإنكم قد عصيتموني يف الذين صاروا خوارج بعد فإنا قد رضينا بأبي موسى األشعري ق

أول األمر فال تعصوني اآلن إني ال أرى أن أولي أبا موسى فقال األشعث وزيد بن حصني 

[. ]تاريخ 37-36, ص4الطائي ومسعر بن فدكي ال نرضى إال به. ]تاريخ الطربي: ج

 [.45[. املنتخب من ذيل املذيل: ص189-188, ص2اليعقوبي: ج

فلما بلغ عليا 40م املرادي الكوفة لعشر بقني من شعبان سنة وقدم عبد الرمحن بن ملج ,

قدومه قال: وقد وافى ؟ أما إنه ما بقي علي غريه, هذا أوانه, فنزل على األشعث بن قيس 

 [.212, ص2]تاريخ اليعقوبي: ج الكندي . فأقام عنده شهرا يستحد سيفه

الكوفة ... وبات تلك الليلة اليت فقدم عبد الرمحن بن ملجم روى ابن سعد يف طبقاته قال: 

عزم فيها أن يقتل علّيًا يف صبيحتها يناجي األشعث بن قيس الكندي يف مسجده حتى كاد أن 

, ص 3. ]الطبقات الكربى: جيطلع الفجر, فقال له األشعث: فَضَحَك الصبح فقم, فقام

36.] 

شعث بن قيس يناجيه حتى قالوا: مل يزل ابن ملجم تلك الليلة عند األوروى البالذري قال: 

قال له األشعث: قم فقد فضحَك الصبح, ومسع ذلك من قوله حجر ابن عدي الكندي فلما 

 قتل علي قال له حجر: يا أعور أنت قتلته.

قال املدائين: قال مسلمة بن احملارب: مسع الكالم عفيف عم األشعث, فلما قتل علي, قال 
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حتت كل حجر ومدروأنصاره فقتلهم وسجنهم  علّي
1

, ووقف خلف 

                                                                                                                                       

 عفيف: هذا من عملك وكيدك يا أعور.

ل: إن رجاًل من حضرموت حلق ابن جبرة فصرعه وأخذ سيفه, فقال الناس: خذوا ويقا

صاحب السيف, فخاف أن يتغاووا عليه وال يسمعوا منه, فألقى السيف ومضى وهرب ابن 

, أمر ابن ملجم وأمر أصحابه ومقتل أمري املؤمنني علي بن أبي 2جبرة . ]أنساب األشراف: ج

 [.353, صطالب 

.]أسد وشهد األشعث بن قيس صفني مع علي وكان ممن ألزم علّيًا بالتحكيموقال ابن األثري: 

 [.118, ص1الغابة )مصدر سابق(: ج

اعلم أن أول من خرج على أمري املؤمنني علي رضي اهلل عنه مجاعة ممَّن وقال الشهرستاني: 

الدين, األشعث بن قيس الكندي كان معه يف حرب صفني, وأشّدهم خروجًا عليه ومروقًا من 

... :الشهرستاني, أبو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أبي بكر أمحد, امللل والنحل: حتقيق[ .

 [.114, أول اخلوارج وكبار فرقهم, ص1حممد سيد كيالني, دار املعرفة, بريوت, لبنان, ج

أنساب ل, والبالذري يف روى الطربي يف تارخيه, وابن عساكر كذلك, وابن األثري يف الكام. 1

جاء قيس بن عباد الشيباني إىل زياد فقال قال أبو خمنف: ... , واللفظ لألول, قال: األشراف

 شّدأوهو  ,من رؤوس أصحاب حجر ,ا من بين همام يقال له صيفي بن فسيلنَِّم ن امرًأإله: 

بي تراب أما تقول يف  ,اهلل تى به, فقال له زياد: يا عدّوأليه فإالناس عليك, فبعث ابن زياد 

ا تعرف علي أَم :فه, قالعِرأما  :ك به, قالعرَفأما  :قال زياد ,عرف أبا تراب !أما  :قال ,؟

بو احلسن واحلسني, أفذاك  ,قال: كال ,بو ترابأقال: فذاك  ,قال: بلى ,بي طالب ؟أبن 

وإن كذب  :ال, قال :نتأبو تراب, وتقول أفقال له صاحب الشرطة: يقول لك األمري: هو 

 ,يضا من ذنبكأ.قال زياد: وهذا ,كذب وأشهد له على باطل كما شهد ؟!أاألمري, أتريد أن 

 نا قائله يف عبٍدأ قوٍل حسُنأ :قال ,تي بها, فقال زياد: ما قولك يف علي ؟ُأبالعصاة, ف عليَّ

رب حتى لزم , فُضرضاضربوا عاتقه بالعصا حتى يلصق باأل :.قال زياد,من عباد اهلل املؤمنني

حتين باملواسي واهلل لو شرَّ :قال ,يه ما قولك يف علي ؟إرض, ثم قال: اقلعوا عنه, األ

قال: إذن تضربها  ,عنقك ضربّنو ألأنه نَّلَعَتَل :قال زياد ,ال ما مسعت مينإ ما قلُت ,دىوامِل

زياد: ادفعوا يف .قال ,نتأ رضيت باهلل وشقيَت ,ن تضربهاأبيت إال أن إواهلل قبل ذلك, ف

, )سنة إحدى 4. ]تاريخ الطربي: جلقوه يف السجنأو وقروه حديدًاأ :ثم قال ,رقبته

, 24, و: تاريخ مدينة دمشق: ج198ومخسني( ذكر سبب مقتل حجر بن عدي, ص

, 3, و: الكامل يف التاريخ: ج259-258( صيفي بن فسيل, ص2908ترمجة رقم )
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استخالص  معاوية, أحَسن سليمو كلبهؤالء قبائل من األعراب كـ

                                                                                                                                       

, و: أنساب 478-477مق وأصحابهما, صذكر مقتل حجر بن عدي, وعمرو بن احل

 [.280, أمر أصحاب حجر بن عدي, ص4األشراف: ج

ثم أقبل )أي وغريهما, واللفظ لألول: , رخيه, وابن األثري يف الكاملاروى الطربي يف تو

 ,فقال له: إيه يا أخا ربيعة, ما قولك يف علي ؟ ,معاوية بن هند( على عبد الرمحن العنزي

.قال: أشهد أنه ,فإنه خري لك, قال: واهلل ال أدعك حتى ختربني عنه ,قال: دعين وال تسألين

ني عن مرين باحلق, والقائمني بالقسط, والعافِّ, ومن اآلكان من الذاكرين اهلل كثريًا

أبواب  َجتح باب الظلم وارَتَف ْنقال: هو أول َم ,.قال: فما قولك يف عثمان ؟,الناس

ا بعد فبعث به معاوية إىل زياد وكتب إليه: أمَّ, اك قتلت, قال: بل إيَّنفسَك تلَتق :.قال,احلق

فلما قدم به على  ,قتلٍة له شرَّه اليت هو أهلها, واقُتبه عقوبَتفعاِق ,بعثت ْنَم فإن هذا العنزي شّر

بهم  , تسمية الذين بعث4. ]تاريخ الطربي: جًافن به حيَّبه إىل قس الناطف, فُد بعَث ,زياد

, ذكر مقتل 3, و: الكامل يف التاريخ: ج206إىل معاوية حجر بن عدي وأصحابه, ص

 [.486حجر بن عدي, وعمرو بن احلمق وأصحابهما, ص

تاريخ مدينة , وابن عساكر يف الفتوح, وابن أعثم يف املعجم الكبريوروى الطرباني يف 

حدثنا علي , واللفظ للطرباني: الءسري أعالم النبو تاريخ اإلسالم, والذهيب يف دمشق

بن عبد العزيز, ثنا أبو نعيم, ثنا سفيان, عن يونس بن عبيد, عن احلسن قال: كان زياد يتتبع 

وجعل زياد يتتبع شيعة علي بن , ويف الفتوح البن أعثم: شيعة علي رضي اهلل عنه فيقتلهم

ريًا, وجعل يقطع أيديهم أبي طالب فيقتلهم حتت كل حجر ومدر حتى قتل منهم خلقا كث

. وأرجلهم ويسمل أعينهم, وجعل أيضا يغري بهم معاوية, فقتل منهم معاوية مجاعة

]الطرباني, أبو القاسم سليمان بن أمحد, املعجم الكبري: حتقيق وختريج: محدي عبد اجمليد 

, بقية أخبار احلسن بن 3م, ج1984هـ, 1404, دار إحياء الرتاث العربي, 2السلفي, ط

, ذكر من امسه زياد, 19. الذهيب, تاريخ مدينة دمشق: ج70(, ص2690علي, اخلرب )

. الذهيب, أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن الذهيب 202( زياد بن عبيد, ص2309الرتمجة )

الدمشقي, سري أعالم النبالء: إشراف وختريج: شعيب األرنؤوط, حتقيق: حممد نعيم 

هـ, 1413ؤسسة الرسالة, بريوت, لبنان, , م9العرقسوسي, مأمون صاغرجي, ط

, 4, وكذلك يف تاريخ اإلسالم: ج496زياد بن أبيه, ص -112, ترمجة 3م, ج1993

, دار األضواء, 1. ابن أعثم, أمحد, كتاب الفتوح: حتقيق: علي شريي, ط210ص

 [.316, ذكر موت زياد بن أبيه, ص4هـ, ج1411بريوت, لبنان, 
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والئها خالل عشرين عامًا من واليته على الشام, فكان من الطبيعي يف تركيبة 

من هذا القبيل أن ال تراعى احلدود الشرعية
1

, وأن متارس السياسات على 

اجملد التليد, حيث تعترب كل أساس الوصول إىل األهداف املرسومة الستعادة 

وسيلة مشروعة للوصول إىل اهلدف املنشود
2

يقف  ميكيافيللي, حتى أن 

                                                           

: ... واهلل ألقتلّنك يا معاوية بن خديجله قال  ...: قال أبو خمنفل: روى الطربي يف تارخيه قا. 1

أدخلك يف جوف محار ثم  ,صنع بكأأتدري ما ابن أبي بكر ]يقصد حممد بن أبي بكر[ ... 

وإني  ,فقال له حممد: إن فعلتم بي ذلك فطاملا فعل ذلك بأولياء اهلل ,أحرقه عليك بالنار

ألرجو هذه النار اليت حترقين بها أن جيعلها اهلل علّي بردًا وسالمًا كما جعلها على خليله 

إبراهيم, وأن جيعلها عليك وعلى أوليائك كما جعلها على منرود وأوليائه, إن اهلل حيرقك وَمن 

, متلظى عليك بناٍر ,أشار إىل عمرو بن العاص, ووهذاذكرته قبل, وإمامك, يعين معاوية, 

كلما خبت زادها اهلل سعريًا ... فغضب معاوية فقّدمه فقتله, ثم ألقاه يف جيفة محار, ثم أحرقه 

بالنار, فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعًا شديدًا, وقنتت عليه يف دبر الصالة تدعو على 

أبي , )سنة مثان وثالثني( مقتل حممد بن 5ج )مصدر سابق(: تاريخ الطربي ]. معاوية وعمرو

 [.104ص  بكر,

أن معاوية : ثري يف تارخيهسانيده, وذكره ابن األأروى الطربي يف تارخيه عن هشام بن حممد ب. 2

استعمل املغرية بن شعبة علي الكوفة سنة إحدى وأربعني, فلما أمَّره عليها دعاه وقال له: ... 

ولست تاركًا إيصاءك خبصلة؛ وقد أردت إيصاءك بأشياء كثرية أنا تاركها اعتمادًا على بصرك, 

ال ترتك شتم عليٍّ وذمَّه, والرتحُّم علي عثمان واالستغفار له, والعيب ألصحاب عليٍّ 

, )سنة إحدى 4. ]تاريخ الطربي: جواإلقصاء هلم, واإلطراء بشيعة عثمان واإلدناء هلم

, 3, الكامل يف التاريخ: ج188-187ومخسني( ذكر سبب مقتل حجر بن عدي, ص

 [.472مقتل حجر بن عدي وعمرو بن احلمق وأصحابهما, صذكر 

وقد قيل: إن معاوية دّس إىل جعدة بنت قال:  أنساب األشرافوروى البالذري يف 

معاوية  قال اهليثم بن عدي: دّساألشعث بن قيس, وأرغبها حتى مسَّته, وكانت شانئة له, و

على أن تسقيه شربة بعث بها إليها  مائة ألف دينار ,امرأة احلسن ,إىل ابنة سهيل بن عمرو

 [., وفاة احلسن بن علي 395, ص2. ]أنساب األشراف )مصدر سابق(: جففعلت

ووىل ]معاوية[ يزيد بن معاوية املوسم فحّج بالناس سنة وروى ابن عساكر يف تارخيه قال: 

بينه وبني إحدى ومخسني, ثم اعتمر معاوية يف رجب سنة ست ومخسني وقدم املدينة, فكان 
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احلسني بن علي, وعبد اهلل بن عمر, وعبد الرمحن بن أبي بكر, وعبد اهلل بن الزبري, ما كان 

من الكالم يف البيعة ليزيد بن معاوية, وقال: إني أتكلم بكالم فال تردوا عليَّ شيئًا فأقتلكم, 

منه, ورحل  فخطب الناس وأظهر أنهم قد بايعوا, وسكَت القوم فلم يقّروا ومل ينكروا خوفًا

( 7510, ترمجة )59. تاريخ مدينة دمشق )مصدر سابق(: جمعاوية من املدينة على هذا

[, وكذلك: ابن كثري الدمشقي, أبو الفداء إمساعيل, البداية 120معاوية بن صخر, ص

, دار إحياء الرتاث العربي, بريوت, 1والنهاية: حتقيق وتدقيق وتعليق: علي شريي, ط

[, وذكر اخلرب ابن 86, ثم دخلت سنة ست ومخسني, ص8م, ج1988هـ, 1408لبنان, 

قتيبة مفّصاًل يف اإلمامة والسياسة فراجع: ابن قتيبة الدينوري, أبو حممد عبد اهلل بن مسلم, 

اإلمامة والسياسة: حتقيق الدكتور: طه حممد الزيين, مؤسسة احلليب وشركاه للنشر والتوزيع, 

 وما بعدها[. 157ؤالء القوم وما كمان بينهم من املنازعة, ص, قدوم معاوية املدينة على ه1ج

وكتب يوسف إىل هشام: إن أهل هذا البيت من بين هاشم قد وروى الطربي يف تارخيه قال: 

كانوا هلكوا جوعًا حتى كانت همة أحدهم قوت عياله, فلما ولِّي خالد العراق أعطاهم 

, مقتل خالد بن 5. ]تاريخ الطربي: جاخلالفةاألموال فقووا بها حتى تاقت أنفسهم إىل طلب 

 [.558عبد اهلل القسري وذكر سبب ذلك, ص

قال أبو خمنف: وملا قتَل يوسُف زيَد بن علي أقبل حتى دخل روى الطربي يف تارخيه, قال: 

ني واهلل ما تقرن بي الصعبة, وال يقعقع لي إالكوفة, فصعد املنرب فقال: يا أهل املدرة اخلبيثة, 

بالشنآن, وال أخوَّف بالذئب, هيهات, حبيت بالساعد األشّد, أبشروا يا أهل الكوفة بالصغار 

واهلوان, ال عطاء لكم عندنا, وال رزق, ولقد هممت أن أخرب بالدكم ودوركم وأحرمكم 

, 5. ]تاريخ الطربي: جأموالكم, أما واهلل ما علوت منربي إال أمسعتكم ما تكرهون عليه

 [.507عشرين ومائة( ذكر اخلرب عن مقتل زيد بن علي, ص)سنة اثنتني و

 ( نيكولو مكيافيليNiccolò Machiavelli ,ُتويف و - 1469مايو,  3( )ولد يف فلورنسا

خالصة جتاربه , دوَّن إبان عصر النهضة إيطاليفيلسوف سياسي  ,(م1527يونيو,  21 ها يففي

قيام دولة إيطالية موحدة  دعا فيه إىلالذي  , األمريشهر السياسية ومطالعاته املختلفة يف كتابه األ

رت آراؤه وأفكاره اليت بثها يف كتبه يف القادة وقد أثَّ, حباكم قوي دون اعتبار القيم األخالقية

مهما تكن هذه الوسيلة   , الغاية تربر الوسيلة  خاصة مبدأ  , بل يف العامل كله  , والسياسيني بأوروبا

ن أ مرياألكتابه  يف, فهو يرى  املصلحة العامة أو اخلاصة فاملهم هو حتقيق  , منافية للدين واألخالق

 ,!!!  العهد حني يعود عليه بالفائدة فقط ىواألمري جيب أن حيافظ عل  , احلاكم جيب أن يكون ماكرًا

واستنتج ,   أن يكون غادرًا ذلك لن تعود عليه بالفائدة فيجب عليه عندئٍذ ىا إذا كانت احملافظة علأمَّ

http://www.marefa.org/index.php/1527
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 تلميذًا صغريًا يف مدرسة هؤالء.

ثم جاء العباسيون
1
ليكملوا مشوار األمويني يف االضطهاد والقتل  

                                                                                                                                       

ميكيافيللي ولكن   , بفضائل األخالق املتعارف عليها من ذلك أنه ال يلزم األمري أن يكون متحليًا

من  -فإن الغاية يف السياسة   , وهلذا ,نًابل وأن يبدو متدّي  , جيب عليه أن يتظاهر بأنه يتصف بها

 األمريكتاب  موسوليينولقد أختار ,  تربر الوسائل املنافية لفضائل األخالق -وجهة نظره 

يقرأ هذا الكتاب قبل أن ينام كل ليلة,  هتلرموضوعًا ألطروحته اليت قدمها للدكتوراه, وكان 

 .كريستينا, وبسمارك, وفريدريكوناهيك عن من سبقهم من امللوك واألباطرة كـ

 الناس خيشاك أن األفضل من ,لبالدي حيب دون لنفسي حيبمكيافيللي:  من أشهر مقوالت

 [ .http://ar.wikipedia.org.]الوسيلة ُتربر الغاية, وحيبوك أن على

وذكر أبو روى الطربي يف تارخيه, واملقريزي يف النزا  والتخاصم, واللفظ لألول, قال: . 1

ملا عزم املنصور  :قالت ,جعفر يعطارة أب ,حدثتين مجرة العطارة :قال ,يعقوب بن سليمان

 يقبل شخوص أب بالرّي يوكان املهد ي,امرأة املهد ,دعا ريطة بنت أبي العباس ,على احلج

د وتقدم إليها وأحلفها ووّك ,ودفع إليها مفاتيح اخلزائن ,وعهد إليها ,فأوصاها مبا أراد ,جعفر

عند  ال أن يصّحإوال هي  ي,ال املهدإ طلع عليها أحدًاوال ُت ,ميان ال تفتح بعض تلك اخلزائناأل

فلما قدم  ,وليس معهما ثالث حتى يفتحا اخلزانة يواملهد يفإذا صح ذلك اجتمعت ه ,موته

م إليها فيه دفعت إليه املفاتيح وأخربته عن املنصور أنه تقدَّ ,إىل مدينة السالم من الرّي ياملهد

 ,موت املنصور يفلما انتهى إىل املهد ,عندها موته حتى يصّح لع عليه أحدًايفتحه وال يّط أاّل

وفى  ,فإذا أزج كبري فيه مجاعة من قتالء الطالبيني ,فتح الباب ومعه ريطة ,اخلالفة َيووّل

فلما رأى  ,عدة كثرية ,شباب ومشايخ ,ورجال ,وإذا فيهم أطفال ,آذانهم رقا  فيها أنسابهم

تاريخ . ]وأمر فحفرت هلم حفرية فدفنوا فيها وعمل عليهم دكان ,ارتا  ملا رأى يذلك املهد

[, 344-343ص( ذكر اخلرب عن وصاياه )أبو جعفر املنصور(, 158, )سنة 6ج :ربيالط

 [.144ص: ذكر خلفاء بين العباس وأعماهلم, النزا  والتخاصم]

حدثنا حممد بن أمحد, ثنا حممد بن قال:  بي حنيفةأمسند صبهاني يف بو نعيم األأوروى 

مسعت أبا نعيم يقول: مسعت زفر بن عثمان بن أبي شيبة, ثنا نصر بن عبد الرمحن, قال: 

اهلذيل, يقول: كان أبو حنيفة رمحه اهلل جيهر بالكالم أيام إبراهيم جهرًا شديدا, فجاء كتاب 

املنصور, إىل عيسى بن موسى, أن أمحل أبا حنيفة إىل بغداد فحمل,  -يعين  -أبي جعفر 

 ابن سبعني سنة. فعاش أيامًا ثم مات, يف سنة مخسني ومائة, يف شعبان, تويف وهو
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 قال: وقال أبو نعيم: يقولون: أنه سقاه شربة .

وقال بشر بن الوليد: فيما أخربنيه عنه: إن أبا حنيفة مات يف السجن, إذ أراده أبو جعفر أن 

يوليه, فأبى, فحلف عليه ليفعلن, فحلف أبو حنيفة أن ال يفعل, فحلف أبو جعفر ثانية, 

فقيل ألبي حنيفة, أال ترى أمري املؤمنني حيلف, فقال: أمري فحلف أبو حنيفة أنه ال يفعل, 

املؤمنني أقدر على كفارة أميانه, فأمر به إىل احلبس فلم يزل يف احلبس بهذه احلال, حتى تويف 

بي حنيفة: حتقيق وتعليق: نظر حممد الفاريابي, أمام صبهاني, مسند اإلبو نعيم األأ. ]فيه

 [.18-17م, ص1994هـ, 1415, مكتبة الكوثر, الرياض, 1ط

ثم ...  ا بزي األكاسرةوأما أبو جعفر عبد اهلل بن حممد املنصور فإنه تزّيوروى املقريزي قال: 

حبس عبد اهلل وعدة من بين احلسن ومعهم الديباج بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان, 

طالب, وجعل القيود وهو أخوهم ألمهم فاطمة بنت أبي عبد اهلل احلسني بن علي بن أبي 

واألغالل يف أرجلهم وأعناقهم, وأركبهم حمامل بغري وطاء وسار بهم كذلك من املدينة النبوية 

وطنهم ووطن آبائهم حتى قدموا عليه وهو بالربذة, فأمر بالديباج فشقت عنه ثيابه وضرب 

 مخسني ومائة سوط فأصاب سوط منها وجهه, فقال: وحيك اكفف عن وجهي فإن له حرمة

فقال املنصور للجالد: الرأس الرأس, فضرب على رأسه , برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ومضى ببين , حنوا من ثالثني سوطا فأصاب إحدى عينيه سوط منها فسالت على خده ثم قتله

حسن إىل الكوفة فسجنهم بقصر بن هبرية وأحضر حممد بن إبراهيم بن حسن وأقامه, ثم بنى 

 ,ثم قتل أكثر من معه من بين حسن ,حي وتركه حتى مات جوعا وعطشاعليه أسطوانة وهو 

وكان إبراهيم الغمر بن احلسن بن احلسن بن علي بن أبي طالب فيمن محل مصفدا باحلديد من 

متنينا  ,وكان يقول ألخوته عبد اهلل واحلسن: أعوذ باهلل من مناطيهن منايا ... املدينة إىل األنبار

ومل يكن قد انتهت بنا احلال إىل ما حنن  ,واستبشرنا بسلطان بين العباسذهاب سلطان بين أمية 

 .عليه

وقد قيل إن إدريس هرب إىل املغرب يف أيام جعفر البن األبَّار:  احللة السرياءوجاء يف كتاب 

املنصور عند قتل أخويه حممد وإبراهيم ... وأن أبا جعفر بعث إليه َمْن مسَّه, والصحيح أن ذلك 

يف خالفة اهلادي بالعراق ... ويف آخر خالفة عبد الرمحن بن معاوية باألندلس ... وأن كان 

, -وكان رافضيًا  -إدريس وقع إىل مصر وعلى بريدها واضح موىل صاحل بن املنصور 

فحمله على الربيد إىل أرض املغرب, حتى انتهى إىل املدينة وليلى من أرض طنجة, فاستجاب 

ا من الرببر, فلما ُولِّي الرشيد علم بذلك, فضرب عنق واضح وصلبه, له َمْن بها وبأعراضه

, إدريس بن عبد 1. ]احللة السرياء: جودّس إىل إدريس َمْن أِنَس به واطمأن إليه ... حتى َسمَّه
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 [.51اهلل بن احلسن بن احلسن ابن علي بن أبي طالب, ص

 ,الغمر وحممد بن إبراهيم, قيل دفنه حيًاوقد قتل أبو جعفر أيضا إمساعيل الديباج بن إبراهيم 

وكان ألبي القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إمساعيل الديباج ضيعة باملدينة يقال هلا الرأس 

 فلم يسمح له أبو جعفر باملقام بها حتى طلبه, ففر إىل السند وقال:

 ما أراق البغي من دمنا ِهِوْرمل َي

 وليس يشفي غليال يف حشاه سوى
 

  كل أرض فلم يقصر من الطلبيف 

 أن ال يرى فوقها ابن لبنت نيب
 

 [.144 - 141ص ذكر خلفاء بين العباس وأعماهلم,  )مصدر سابق(: النزا  والتخاصم]

ويف سنة مخس وأربعني كان خروج األخوين حممد قال:  تاريخ اخللفاءروى السيوطي يف 

علي بن أبي طالب, فظفر بهما املنصور فقتلهما وإبراهيم ابين عبد اهلل بن حسن بن احلسن بن 

ومجاعة كثرية من آل البيت, فإنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون, وكان املنصور أّول من أوقع الفتنة بني 

العباسيني والعلويني ... وآذى املنصور خلقًا من العلماء ممَّن خرج معهما أو أمر باخلروج, قتاًل 

نيفة, وعبد احلميد بن جعفر, وابن عجالن, وممَّن أفتى جبواز وضربًا وغري ذلك, منهم أبو ح

اخلروج مع حممٍد على املنصور: مالُك بن أنس رمحه اهلل, وقيل له: إّن يف أعناقنا بيعة 

]تاريخ اخللفاء: املنصور أبو  للمنصور, فقال: إّنما بايعتم مكرهني, وليس على مكره ميني

 [.310جعفر عبد اهلل, ص

فيها ]سنة مخس وأربعني ومائة[ َقَتل اخلليفُة أبو قال:  النجوم الزاهرةروى ابن تغري يف 

جعفر املنصور حممدًا وإبراهيَم ابيّن عبد اهلل بن حسن بن احلسن بن علي بن أبي طالب واحدًا 

جعفر  بعد واحد, فقِتل حممد باملدينة, وبعده مبّدة ُقِتل إبراهيم ... قال اهليثم: حبسهم أبو

املنصور يف سرداب )يعين عبد اهلل املذكور وأقاربه من بين احلسن( ... قال: حبسهم يف سرداب 

حتت األرض, ال يعرفون لياًل وال نهارًا ... ومل يكن عندهم بئر للماء وال سقاية, فكانوا 

يه, يبولون ويتغُوطون يف مواضعهم, وإذا مات منهم ميت مل ُيدفن, بل َيْبلى وهم ينظرون إل

فاشتّد عليهم رائحة البول والغائط, فكان الَوَرُم يبدو يف أقدامهم, ثم يرتّقى إىل قلوبهم 

فيموتون, ويقال: إن أبا جعفٍر املنصور َرَدم عليهم السرداب, فماتوا, وكان ُيسمع أنيُنهم 

حامت  ( السنة األوىل من والية يزيد بن145, )سنة 2. ]النجوم الزاهرة )مصدر سابق(: جأيامًا

 [. ]تذكرة اخلواص )مصدر سابق(: 7املهّليب على مصر, ص

ملا  145وعبد اهلل احملض كان املنصور يسميه: عبد اهلل املذلة, قتله يف حبسه باهلامشية سنة 

حبسه مع تسعة عشر من ولد احلسن ثالث سنني, وقد غريت السياط لون أحدهم وأسالت 

يستسقي املاء فال يسقى, فردم عليهم احلبس دمه, وأصاب سوط إحدى عينيه فسالت, وكان 
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: إنهم وجدوا مسمرين يف احليطان . وحممد بن 106,  ص 3فماتوا, ويف تاريخ اليعقوبي ج

, وجاء برأسه إىل عيسى بن موسى 145عبد اهلل النفس الزكية قتله محيد بن قحطبة سنة 

ما إبراهيم بن عبد اهلل فندب ومحله إىل أبي جعفر املنصور فنصبه بالكوفة وطاف به البالد, وأ

, وجيء 145املنصور عيسى بن موسى من املدينة إىل قتاله فقاتل ببامخرى حتى قتل سنة 

برأسه إىل املنصور فوضعه بني يديه, وأمر به فنصب يف السوق: ثم قال للربيع: أمحله إىل أبيه 

م محل ابن أبي الكرام عبد اهلل يف السجن, فحمله إليه, وقال النسابة العمري يف اجملدى: ث

وما بعدها, ذكر حبس  76اجلعفري رأسه إىل مصر , ]تذكرة اخلواص )مصدر سابق(: ص

 املنصور لعبد اهلل احملض بن حسن وإخوته[.

, وقال أبو عطاء السندي, لقد نسي الناس فعال بين أمية, عندما رأوا فعال بين العباس بهم

 هـ: 180املتوفى سنة وهو أفلح بن يسار, 

 وليت عدل بين العباس يف النار  ا ليت جور بين مروان دام لنا ي

 وقال منصور بن الزبرقان النمري, املتوفى يف خالفة الرشيد:

ــبُُّهمُ  ــْن ُيِحـــ ــنيبِّ َوَمـــ  آُل الـــ

 واليهوُد َوُهـمْ  َأِمَن النََّصارى
 

ــلِ   ــَة الَقْتـ ــامنون َمَخاَفـ  يتطـ

 َأْزِل مـــن ُأمَّـــِة التوحيـــِد يف
 

الرشيد هذين البيتني بعد موت منصور هذا, فقال الرشيد, بعد أن أرسل إليه من  َدِشْنوقد ُأ

شرح ميمية أبي فراس ] .لقد هممت أن أنبش عظامه فأحرقهايقتله, فوجده قد مات: 

 :وطبقات الشعراء ,484ص :, والشعر والشعراء246ص :احملاسن واملساوي ,119ص

: أن الرشيد بعد مساعه ملدائح النمري يف أهل البيت, أمر أبا 244, وفيه يف ص246ص

لسان منصور من قفاه, ويقطع يده  عصمة الشيعي بأن خيرج من ساعته إىل الرقة, ليسّل

ثم يضرب عنقه, وحيمل إليه رأسه, بعد أن يصلب بدنه, فخرج أبو عصمة لذلك,  ,ورجله

: ته جنازة النمري, فرجع إىل الرشيد فأعلمه, فقال له الرشيدفلما صار بباب الرقة استقبل

فأحرقته بالنار! ويلي عليك يا بن الفاعلة, فأال إذا صادفته ميتًا.]  

حدثين وروى الطربي يف تارخيه, وابن األثري يف الكامل يف التاريخ, واللفظ لألول, قال: 

]ابن عبد اهلل[, أذن عيسى ]والي أبو جعفر أزهر بن سعيد, قال: ملَّا كان الغد من قتل حممد 

على املدينة[ يف دفنه, وأمر بأصحابه فصلبوا ما بني ثنية الودا  إىل دار عمر بن عبد العزيز, قال 

أزهر: فرأيتهم َصفَّني, ووّكل خبشبة ابن خضري َمْن حيرسها, فاحتمله قوم يف الليل فواروه, 

ثالثًا, ثم تأذى بهم الناس, فأمر عيسى بهم فألقوا ومل يقدر عليهم, وأقام اآلخرون مصّلبني 

. على املفرح ِمن سلع, وهى مقربة اليهود, فلم يزالوا هنالك, ثم ألقوا يف خندق بأصل ذباب
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 - 222, كتاب املنصور إىل حممد بن عبد اهلل, ص6تاريخ الطربي )مصدر سابق(: ج

عيسى بن موسى إىل حممد بن عبد  , ذكر مسري5[. ]الكامل يف التاريخ )مصدر سابق(: ج 223

 [.551اهلل, ص 

مات موسى بن جعفر بن حممد  -]سنة ثالث ومثانني ومائة[  -وفيها وروى ابن األثري قال: 

بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب ببغداد, يف حبس الرشيد, وكان سبب حبسه أن 

ا عاد إىل املدينة على ساكنها الرشيد اعتمر يف شهر رمضان من سنة تسع وسبعني ومائة, فلم

الصالة والسالم, دخل إىل قرب النيب يزوره, ومعه الناس, فلما انتهى إىل القرب, وقف فقال: 

السالم عليك يا رسول اهلل يا ابن عّم, افتخارًا على َمْن حوله, فدنا موسى بن جعفر فقال: 

أبا احلسني جدًا, ثم أخذه معه السالم عليك يا أبت, فتغّير وجه الرشيد وقال: هذا الفخر يا 

إىل العراق فحبسه عنه السندي بن شاهك, وتوىل حبسه أخت السندي بن شاهك, وكانت 

تتدّين, فحكت عنه أنه كان إذا صلى العتمة محد اهلل وجمَّده ودعا إىل أن يزول الليل, ثم يقوم 

إىل ارتفا   فيصلي حتى يصلي الصبح, ثم يذكر اهلل تعاىل حتى تطلع الشمس, ثم يقعد

الضحى, ثم يرقد, يستيقظ قبل الزوال, ثم يتوضأ ويصلي حتى يصلي العصر, ثم يذكر اهلل 

حتى يصلي املغرب, ثم يصلي املغرب, ثم يصلي ما بني املغرب والعتمة, فكان هذا دأبه إىل أن 

ه مات, وكانت إذا رأته قالت: خاب قوم تعرضوا هلذا الرجل الصاحل: وكان يلقب الكاظم ألن

كان حيسن إىل من يسيء إليه, كان هذا عادته أبدًا, وملا كان حمبوسًا بعث إىل الرشيد رسالة أنه 

لن ينقضي عين يوم من البالء إال أن ينقضي عنك معه يوم من الرخاء حتى ينقضيا مجيعًا إىل 

[.وذكر مثله 164, ص6. ]الكامل يف التاريخ: جيوم ليس له انقضاء خيسر فيه املبطلون

( موسى بن جعفر بن حممد بن علي ..., 6987, )13طيب البغدادي يف تاريخ بغداد: جاخل

( موسى بن 6247, )29[, واملزي يف تهذيب الكمال )مصدر سابق(: ج33-32ص 

 [.50جعفر بن حممد ..., ص

ومن احلوادث يف أيامه ]الرشيد[ يف سنة مخس وسبعني, وذكر السيوطي يف تاريخ اخللفاء قال: 

عبد اهلل بن مصعب الزُّبريي على حييى بن عبد اهلل بن حسن الَعلوي أّنه طلب إليه أن افرتى 

خيرج معه على الرشيد, فباهله حييى حبضرة الرشيد وشّبك يده يف يده, وقال: قل: اللَّهمَّ إن 

كنَت تعلم أن حييى مل َيْدُعين إىل اخلالف واخلروج على أمري املؤمنني هذا, فِكْلين إىل حولي 

وقوتي, واْسحتين بعذاب من عندك, آمني رّب العاملني, فتلجلج الزُّبريي, وقاهلا؛ ثم قال 

. ]تاريخ اخللفاء )مصدر سابق(: الرشيد هارون أبو حييى مثل ذلك وقاما, فمات الزبريي ليومه

 .340جعفر, ص
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لبداية روى الطربي يف تارخيه, وابن األثري, والذهيب يف تاريخ اإلسالم, وابن كثري يف ا

)وفيها( أمر املتوكل بهدم قرب احلسني بن علي, وهدم ما والنهاية, واللفظ للطربي, قال: 

حوله من املنازل والدور, وأن حيرث ويبذر ويسقى موضع قربه, وأن ُيمنع الناس من إتيانه, 

إىل فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى يف الناحية: َمْن وجدناه عند قربه بعد ثالثة, بعثنا به 

 .املطبق, فهرب الناس وامتنعوا من املصري إليه, وُحرث ذلك املوضع وُزر  ما حواليه

وكان املتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب عليه السالم وألهل وأضاف ابن األثري فقال: 

بيته, وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتوىل عليا وأهله بأخذ املال والدم, وكان من مجلة ندمائه 

ادة املخنث, وكان يشّد على بطنه حتت ثيابه خمدة, ويكشف رأسه وهو أصلع, ويرقص بني عب

, حيكي بذلك عليًا قد أقبل األصلع البدين, خليفة املسلمنييدي املتوكل واملغنون يغنون: 

( 236, )سنة 7. ]تاريخ الطربي )مصدر سابق(: جعليه السالم, واملتوكل يشرب ويضحك

, الكامل يف التاريخ 365وأمر املتوكل بهدم قرب احلسني بن علي, ص  وفاة احلسن بن سهل

, , ذكر ما فعله املتوكل مبشهد احلسني بن علي بن أبي طالب 7)مصدر سابق(: ج

, البداية 19-18, هدم قرب احلسني, ص 17, تاريخ اإلسالم )مصدر سابق(: ج 55ص

 [.347ومائتني, ص, ثم دخلت سنة ست وثالثني 10والنهاية )مصدر سابق(: ج

املتوكل على اهلل جعفر أبو الفضل بن املعتصم بن وروى السيوطي يف تاريخ اخللفاء قال: 

الرشيد, أمه أم ولد, امسها شجا , ولد سنة مخس, وقيل سبع ومائتني, وبويع له يف ذي 

ا, ورفع احملنة, احلجة سنة اثنني وثالثني ومائتني, بعد الواثق, فأظهر امليل إىل الُسنَّة ونصَر أهله

وكتب بذلك إىل اآلفاق, وذلك يف سنة أربع وثالثني, واستقدم احملدِّثني إىل سامراء, وأجزل 

عطاياهم وأكرمهم, وأمرهم بأن حيدِّثوا بأحاديث الصفات والرؤية, وجلس أبو بكر بن أبي 

 جامع شيبة يف جامع الرصافة, فاجتمع إليه حنو من ثالثني ألف نفس, وجلس أخوه عثمان يف

املنصور فاجتمع إليه أيضًا حنو من ثالثني ألف نفس, وتوّفر دعاء اخللق للمتوكل, وبالغوا يف 

الثناء عليه والتعظيم له, حتى قال قائلهم: اخللفاء ثالثة: أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه يف 

. ة وإماتة التجّهمقتل أهل الردة, وعمر بن عبد العزيز يف رّد املظامل, واملتوكل يف إحياء الُسنَّ

 .[407]تاريخ اخللفاء )مصدر سابق(: املتوكل على اهلل جعفر, ص

ورد عليه  -إسحاق بن حييى  -ملا ولّي مصر قال:  النجوم الزاهرةروى ابن تغري يف 

بعد مدة من واليته كتاب املنتصر وأبيه اخلليفة املتوكل بإخراج األشراف الَعَلويني من مصر إىل 

فأخرجوا, وذلك بعد أن أمر املتوكل بهدم قرب احلسني بن علي رضي اهلل عنهما, العراق, 

وقبور العلويني, وكان هذا واقع من املتوكل يف سنة ست وثالثني ومائتني, وقيل قبلها ... 
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فثارت الرافضة عليه, وكتبوا سّبه على احليطان, فحنق من ذلك وأمر بأالَّ يتوجه أحٌد لزيارة 

لعلويني, فثاروا عليه أيضًا, فتزايد غضبه منهم, فوقع منه ما وقع, وحكايته يف قرٍب من قبور ا

ذلك مشهورة, ال ُيعجبين ذكرها, إجالاًل لإلمام علّي رضي اهلل عنه, وملا عظم األمر, أمَر 

بهدم قرب احلسني رضي اهلل عنه, وهْدم ما حوله من الدور, وأن ُيعمل ذلك كله مزار , فتأمل 

ك, وكتب أهل بغداد شْتم املتوّكل على احليطان واملساجد, وهجاه الشعراء دعبل املسلمون لذل

 وغريه, فصار كلما يقع له ذلك يزيد وُيْفِحش ...

ويف هذا املعنى, أعين يف هدم قبور العلويني, يقول يعقوب بن السِّكِّيت, وقيل هي لعلّي بن 

 [أمحد, وقد بقي إىل بعد الثالمثائة وطال عمره: ]الكامل

 تـــاهلل إْن كانـــت ُأمّيـــة قـــد أتـــْت

ــه    ــه مبثلــ ــو أبيــ ــاه بنــ ــد أتــ  ]فلقــ

 أســفوا علــى أالَ يكونــوا شــاركوا   
 

ــا   ــا مظلومـ ــِت نبّيهـ ــَل ابـــن بنـ  َقْتـ

ــدوما    ــربه مهــ ــرك قــ ــذا لعمــ  هــ

ــا[   ــوه رميمـــــ ــه فتتّبعـــــ  يف قتلـــــ
 

وقيل: إّن ابن السكيت املذكور ُقتل ظلمًا من املتوكل, فإنه قال له يومًا: أّيما أحّب إليك: 

ولداي املؤّيد واملعتّز, أم احلسن واحلسني أوالد علّي ؟, فقال ابن السكيت: واهلل إن قنربًا خادم 

. ]ابن علّي خرٌي منك ومن ولديَك, فقال: سلُّوا لسانه من قفاه, ففعلوا فمات من ساعته

تغري, مجال الدين أبي احملاسن يوسف بن تغري بردي األتابكي, النجوم الزاهرة يف ملوك 

, دار الكتب العلمية, 1صر والقاهرة: قدم له وعلق عليه: حممد حسني مشس الدين, طم

, ذكر والية إسحاق بن حييى على مصر, 2م, ج1992هـ, 1413بريوت, لبنان, 

, والسيوطي يف تاريخ اخللفاء, ابن خلكان يف وفيات األعيان, وقد ذكر 342-341ص

ى ابن تغري بذكر البيت األول فقط, راجع: احلادثة مع أبيات الشعر الثالثة يف حني اكتف

تاريخ اخللفاء: عين بتحقيقه: إبراهيم ]السيوطي, جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر, 

وما بعدها, ابن خلكان, أبو  408صاحل, دار صادر, بريوت, املتوكل على اهلل جعفر, ص

: حتقيق اء أبناء الزمانوفيات األعيان وأنبالعباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أبي بكر, 

( ابن السكيت, 827, ترمجة )6جالدكتور: إحسان عباس, دار الثقافة, بريوت, لبنان, 

 [.396-395ص

يه احلسن نقيل إن املتوكل كان كثري التحامل على علي بن أبي طالب وأبروى ابن خلكان قال: 

بن حممد املعروف بابن واحلسني رضي اهلل عنهم أمجعني وقد تقدم يف ترمجة أبي احلسن علي 

وكان ابن السكيت من املغالني يف حمبتهم والتوالي هلم فلما  ,بسام أبيات تدل على هذا أيضًا
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قال له املتوكل تلك املقالة قال ابن السكيت واهلل إن قنرب خادم علي رضي اهلل عنه خري منك 

سلوا لسانه من قفاه ففعلوا ذلك به فمات وذلك يف ليلة االثنني  :ومن ابنيك فقال املتوكل

خلمس خلون من رجب سنة أربع وأربعني ومائتني وقيل سنة ست وأربعني وقيل سنة ثالث 

 [.400ص( ابن السكيت, 827, ترمجة )6ج: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. ]وأربعني

لي األزدي ما لفظه قال أبو علي بن الصواف عن وجاء يف تهذيب التهذيب يف ترمجة نصر بن ع

عبد اهلل بن أمحد ملا حدث نصر بن علي بها احلديث وهو أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

وسلم أخذ بيد حسن وحسني فقال من أحبين وأحب هذين وأباهما كان يف درجيت يوم القيامة 

واحد وجعل يقول هذا من أهل السنة أمر املتوكل بضربه ألف سوط فكلمه فيه جعفر بن عبد ال

 ومل يزل به حتى تركه . انتهى .

ُذكر عن مروان بن أبي اجلنوب وروى الطربي يف تارخيه, وابن األثري يف الكامل يف التاريخ: 

أبي السمط أنه قال: أنشدت أمري املؤمنني ]املتوكل[ فيه شعرًا, وذكرت الرافضة فيه, فعقد لي 

وخلع عليَّ أربع خلع يف دار العامة, وخلع على املنتصر, وأمر لي  على البحرين واليمامة,

بثالثة آالف دينار فُنثرت على رأسي, وأمر ابنه املنتصر وسعد اإليتاخي يلقطانها لي وال أمّس 

 منها شيئًا, فجمعاها فانصرفت بها, قال: والشعر الذي قاله فيه:

 ملك اخلليفة جعفر

 لكم تراث حممد

 البنات يرجو الرتاث بنو

 والصهر ليس بوارث

 ما للذين تنّحلوا

 أخذ الوراثة أهلها

 لو كان حقكم ملا

 ليس الرتاث لغريكم

 أصبحت بني حمبكم
 

 للدين والدنيا سالمه 

 وِبَعدِلكم تشفى الظالمة

 وما هلم فيها قالمة

 والبنت ال ترث اإلمامة

 مرياثكم إال الندامة

 فعالم لومكم عالمه

 ةقامت على الناس القيام

 ال واإلله وال كرامه

 واملبغضني لكم عالمة
 

. ]تاريخ الطربي )مصدر ثم نثر عليَّ بعد ذلك لشعر قلته يف هذا املعنى عشرة آالف درهم

[. 397( ذكر اخلرب عن بعض أمور املتوكل وسريته, ص247, )أحداث سنة 7سابق(: ج

 [.101(, ص, ذكر بعض سريته )املتوكل7]الكامل يف التاريخ )مصدر سابق(: ج
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ومازالت شيعة علي مبصر إىل أن ورد كتاب املتوكل على اهلل إىل روى املقريزي يف خططه قال: 

مصر, يأمر فيه بإخراج آل أبي طالب من مصر إىل العراق, فأخرجهم إسحاق بن حييى اخلتلي 

 أمري مصر ...

مصر ضرب رجاًل من واسترت من كان مبصر على رأي العلوية, حتى أن يزيد بن عبد اهلل أمري 

اجلند يف شيء وجب عليه, فأقسم عليه حبق احلسن واحلسني إال عفا عنه, فزاده ثالثني درة, 

ورفع ذلك صاحب الربيد إىل املتوكل, فورد الكتاب على يزيد بضرب ذلك اجلندي مائة سوط 

 فضربها, ومحل بعد ذلك إىل العراق ...

 وتتبع يزيد الروافض فحملهم إىل العراق ...

ومات املتوكل يف شوال, فقام من بعده ابنه حممد املستنصر, فورد كتابه إلي مصر: بأاّل يقبل 

علوي ضيعة, وال يركب فرسًا, وال يسافر من الفسطاط إىل طرف من أطرافها, وأن ُيمنعوا 

من اختاذ العبيد إال العبد الواحد, وَمْن كان بينه وبني أحٍد من الطالبيني خصومة من سائر 

. ]اخلطط املقريزية: اس, ُقِبل قول خصمه فيه, ومل ُيطاَلب ببيِّنة, وكتب إىل العمال بذلكالن

 [.379 -378, ذكر مذاهب أهل مصر وحنلهم, ص3ج

على الرعّية, فكانوا إذا لقوا أحدًا قالوا له: َمْن خالك ؟,  -اجلند  -وتعصَّب السودان وقال: 

 وه ...فإن مل يقل معاوية وإال بطشوا به وشّلح

 -يعرف بابن أبي الليث امللطي  -ويف شهر رمضان سنة ثالث ومخسني وثالمثائة, ُأخذ رجل 
ينسب إىل التشّيع, فضرب مائيّت سوط ودرة, ثم ضرب يف شوال مخسمائة سوط ودرة, 

وجعل يف عنقه غّل وُحبس, وكان يتفقد يف كل يوم لئال خيفف عنه, ويبصق يف وجهه, فمات 

لياًل ودفن, فمضت مجاعة إىل قربه لينبشوه, وبلغوا إىل القرب فمنعهم يف حمبسه, فحمل 

, 3. ]اخلطط املقريزية: جمجاعة من اإلخشيدية والكافورية, فأبوا وقالوا: هذا قرب رافضّي

 [.382-381ذكر مذاهب أهل مصر وحنلهم, ص

يف يوم عاشوراء, ح ع الرافضة من النْوِنُم ة[سنة مخس عشر وأربعمائوفيها ]وقال ابن تغري: 

تل فيها خلق كثري, ومنع الرافضة من النوح ة ُقووقع بسبب ذلك فتنة بني الشيعة وأهل السّن

, السنة الرابعة 4)مصدر سابق(: ج النجوم الزاهرة. ]د اهلل السنة وهلل احلمديَّأوعيد الغدير, و

 [.260صمن والية الظاهر إلعزاز دين اهلل على مصر, 

 وعشرين وأربعمائة فيها كانت وفاة القادر باهلل اخلليفة, وخالفة ابنه القائم ثم دخلت سنة اثنتني

بأمر اهلل على ما سيأتي تفصيله وبيانه . وفيها وقعت فتنة عظيمة بني السنة والروافض, فقويت 

عليهم السنة وقتلوا خلقا منهم, ونهبوا الكرخ ودار الشريف املرتضى, ونهبت العامة دور 



118 

 والتشريد ألبناء عمومتهم من العلويني وملؤيديهم وشيعتهم, وبوترية أشّد,

ووسائل أبشع وأعظم يف االضطهاد والتنكيل, حتى قال أحد الشعراء واصفًا 

  رحَم اهلل النبَّاش األوَّلظلمهم على طريقة املثل القائل 

 العباِس يف الناروليت عدل بين  يا ليت جور بين مروان دام لنا 

فاستغلوا انتسابهم إىل البيت اهلامشي ليتسلطوا على رقاب املسلمني, 

ولينزلوا خبصومهم اخلسف واهلوان, فكان القتل والسجن والتعذيب 

واالضطهاد ديدن احلكَّام يف الدولتني, حتى توارى عن األنظار, وجلأ إىل 

 األمصار البعيدة الكثري من املعارضني.

ونتيجة لسياسات الرتغيب والرتهيب, انقسمت األمة اإلسالمية إىل 

فرحون, وكثريًا ما كان امللوك يقفون إىل فرق وأحزاب, كلُّ حزٍب مبا لديهم 

جانب فئة ضّد فئة
1

, حتى ترسَّخت العداوات واالنقسامات, ومل يسلم فريق 

                                                                                                                                       

نسبوا إىل معاونة الروافض, وتعدى النهب إىل دور كثرية, وانتشرت الفتنة جدًا. ] اليهود ألنهم 

 [.39, ص12البداية والنهاية )مصدر سابق(: ج

 وهرب أبو جعفر الطوسي, وُنهبت داره ...هـ(: 448قال ابن اجلوزي يف حوادث سنة )

الشيعة يف الكرخ, وأخذ هـ[: ُكبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم 449ويف صفر هذه السنة ]

ما وجد من دفاتره, وكرسي جيلس عليه للكالم, وأخرج ذلك إىل الكرخ, وأضيف إليه ثالث 

جمانيق بيض كان الزوار من أهل الكرخ قدميًا حيملونها معهم إذا قصدوا زيارة الكوفة, فأحرق 

لوك واألمم: دراسة . ]ابن اجلوزي, عبد الرمحن بن علي بن حممد, املنتظم يف تاريخ املاجلميع

, دار الكتب العلمية, بريوت, 1وحتقيق: حممد عبد القادر عطا, مصطفى عبد القادر عطا, ط

 [.16, ص8هـ(, ص448, أحداث سنة )16م, ج1992هـ, 1412لبنان, 

ذكر ما جاء يف حمنة أبي عبد اهلل أمحد بن حنبل يف أيام املأمون روى ابن كثري يف تارخيه قال: . 1

صم ثم الواثق بسبب القرآن العظيم وما أصابه من احلبس الطويل والضرب الشديد ثم املعت

والتهديد بالقتل بسوء العذاب وأليم العقاب, وقلة مباالته مبا كان منهم يف ذلك إليه وصربه 

عليه ومتسكه مبا كان عليه من الدين القويم والصراط املستقيم ... فلما ولي املتوكل على اهلل 
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من اخلوف يف حنٍي مَن الزمان, وإن كانت السمة العامة هي اضطهاد أهل البيت 

الغزنيونوأشياعهم على مرِّ العصور, وعلى هذا املنوال سار  النبوي 
1

 ,

                                                                                                                                       

تبشر الناس بواليته, فإنه كان حمبًا للسنة وأهلها, ورفع احملنة عن الناس, وكتب إىل اخلالفة اس

, ذكر ما 10. ]البداية والنهاية )مصدر سابق(: جاآلفاق ال يتكلم أحد يف القول خبلق القرآن

 [.371-364جاء يف حمنة ابن حنبل, ص

وفيها أظهر السنة املتوكل يف إظهار املتوكل للسنة( وروى الذهيب يف تاريخ اإلسالم قال: )

جملسه, وحتدث بها, ووضع احملنة ونهى عن القول خبلق( القرآن, وكتب بذلك إىل اآلفاق, 

واستقدم احملدثني إىل سامراء, وأجزل عطاياهم وأكرمهم, وأمرهم أن حيدثوا بأحاديث 

و من ثالثني الصفات والرؤية . وجلس أبو بكر بن أبي شيبة يف جامع الرصافة, فاجتمع له حن

ألف نفس, وجلس أخوه عثمان بن أبي شيبة على منرب يف مدينة املنصور, فاجتمع إليه أيضا 

حنو من ثالثني ألفا . وجلس مصعب الزبريي وحدث, وتوفر دعاء اخللق للمتوكل, وبالغوا يف 

 أحداث سنة - 17الثناء عليه والتعظيم له, ونسوا ذنوبه, تاريخ اإلسالم )مصدر سابق(: ج 

 [.13أربع وثالثني ومائتني ص 

املتوكل على اهلل جعفر املتوكل على اهلل جعفر أبو الفضل بن وقال السيوطي يف تاريخ اخللفاء: 

املعتصم بن الرشيد ... وبويع له يف ذي احلجة سنة اثنني وثالثني ومائتني بعد الواثق فأظهر امليل 

اآلفاق وذلك يف سنة أربع وثالثني واستقدم  إىل السنة ونصر أهلها ورفع احملنة وكتب بذلك إىل

احملدثني إىل سامراء, وأجزل عطاياهم وأكرمهم, وأمرهم بأن حيدثوا بأحاديث الصفات 

والرؤية, وجلس أبو بكر بن أبي شيبة يف جامع الرصافة فاجتمع إليه حنو من ثالثني ألف نفس 

من ثالثني ألف نفس, وتوفر دعاء وجلس أخوه عثمان يف جامع املنصور فاجتمع إليه أيضًا حنو 

 [.346. تاريخ اخللفاء للسيوطي ص اخللق للمتوكل وبالغوا يف الثناء عليه والتعظيم له

هـ وهـو يشـيد بأعمال  555الذي انتهى من تأليفه عـام  بعض فضائح الروافضقـال مؤّلف كتاب . 1

حممـود الغـازي علـى علمـاء الرافضـة ومـا وقـع فـي عهـد السـلطان  حممود بن سبكتكني الغزنوي:

مـن قتـل وصـلب وتسـويد وجوههـم, وتكسري منابرهـم, ومنع جمالسهـم, وكّلمـا جيء مبجمـوعـة 

منهـم شـّدت أيديهـم بعمائمهـم إىل أعناقهـم, تلـك األيـدي التـي طاملـا أسبلوهـا فـي الصـالة, 

ثالثًا, وكان ُأولئك  وجّددوا بها عقد النكاح بعد الطالق وكّبـروا بهـا التكبريات اخلمـس على املّيت,

العظماء قد اّطلعوا على حقيقة مذهبهم, ومل ينخدعوا بالتقّية وزخرف أقواهلم من اّدعائهم الوالء 

قزويين رازي, نصري الدين أبي الرشيد عبد ]. للعرتة ومذهب أهل البيت, وكانوا على علم بكذبهم



120 

نالَزنكيوو
1

األيوبيون, و
2

املماليك, و
1

العثمانيون, و
1
من  وغريهم 

                                                                                                                                       

تاب النقض معروف به بعض مثالب النواصب يف نقض بعض فضائح اجلليل بن أبي احلسن, ك

ش, 1331الروافض )بالفارسية(: مصحح: جالل الدين حمدث, ناشر: بي نا, تهران, إيران, 

 .[42صق, 1371

ضخم املكتبات يومئذ و فهرست الكتب املوجودة فيها عشرات الـمجلدات أكـانـت هـذه املكتبة من 

هـل أليها, قيل له: هذه الكتب كتب الروافض و إالسلطان حممود  عندما قدمقال ياقوت و كما

, 2ج ء:دبامعجم األ] .حرقهاأالـبـدعـة فاخرج السلطان ما فيها من الكتب الكالمية و

 [.315ص

وكذلك كان السلطان امللك العادل نور الدين حممود بن عماد  روى املقريزي يف خططه قال:. 1

حنفّيًا, فيه تعّصب, فنشر مذهب أبي حنيفة رمحه اهلل ببالد الشام, الدين زنكي بن آق سنقر 

ومنه كثرت احلنفية مبصر, وقدم إليها أيضًا عدة من بالد الشرق, وبنى هلم السلطان صالح 

الدين يوسف بن أيوب املدرسة السيوفية بالقاهرة, ومازال مذهبهم ينتشر ويقوى, وفقهاؤهم 

, ذكر مذاهب أهل مصر وحنلهم, 3]اخلطط املقريزية: ج .تكُثر مبصر والشام من حينئٍذ

 [.390-389ص

يوم عاشوراء: كانوا يتخذونه يوم حزن تتعطل فيه األسواق, روى املقريزي يف خططه قال: . 2

ويعمل فيه السماط العظيم املسّمى مساط احلزن, ... فلما زالت الدولة, اختذ امللوك من بين 

يوسِّعون فيه على عياهلم, ويتبسطون يف املطاعم, ويصنعون أيوب يوم عاشوراء يوم سرور, 

احلالوات, ويتخذون األواني اجلديدة, ويكتحلون ويدخلون احلمام, جريًا على عادة أهل 

الشام اليت سنَّها هلم احلجاج يف أيام عبد امللك بن مروان, لريغموا بذلك آناف شيعة علي بن 

يوم عاشوراء يوم عزاء وحزن فيه على احلسني بن  أبي طالب كرم اهلل وجهه, الذين يتخذون

 [.342, يوم عاشوراء, ص2. ]اخلطط املقريزية: جعلي

وولّي مصر للخليفة العاضد لدين اهلل أبي حممد عبد اهلل بن وروى أيضًا يف خططه, قال: 

ك األمري يوسف بن احلافظ لدين اهلل, ومات, فقام يف الوزارة بعده ابن أخيه السلطان املل

الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب, يف مجادى اآلخرة سنة أربع وستني ومخسمائة, وشر  

يف تغيري الدولة وإزالتها, وحجر على العاضد, وأوقع بأمراء الدولة وعساكرها, وأنشأ مبدينة 

مصر مدرسة للفقهاء الشافعية, ومدرسة للفقهاء املالكية, وصرف قضاة مصر الشيعة كلهم, 

اء لصدر الدين عبد امللك بن درباس املاراني الشافعي, فلم يستنب عنه يف إقليم وفّوض القض
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مصر إال من كان شافعي املذهب, فتظاهر الناس من حينئٍذ مبذهب مالك والشافعي, واختفى 

 مذهب الشيعة واإلمساعيلية واإلمامية حتى ُفقد من أرض مصر كلها ...

َحَمَل الكافة على عقيدة الشيخ أبي احلسن علي بن  وأمَّا العقائد, فإن السلطان صالح الدين

إمساعيل األشعري, تلميذ أبي علي اجلبائي, وشَرَط ذلك يف أوقافه اليت بديار مصر, 

كاملدرسة الناصرية جبوار قرب اإلمام الشافعي من القرافة, واملدرسة الناصرية اليت عرفت 

ة املعروفة بالقمحية مبصر, وخانكاه بالشريفية جبوار جامع عمرو بن العاص مبصر, واملدرس

 سعيد السعداء بالقاهرة.

فاستمر احلال على عقيدة األشعري بديار مصر وبالد الشام, وأرض احلجاز واليمن, وبالد 

املغرب أيضًا إلدخال حممد بن تومرت رأي األشعري إليها, حتى إنه صار هذا االعتقاد بسائر 

 نقه, واألمر على ذلك إىل اليوم.هذه البالد, حبيث إنه من خالفه ضرب ع

ومل يكن يف الدولة األيوبية مبصر كثري ذكر ملذهب أبي حنيفة وأمحد بن حنبل, ثم اشتهر 

, ذكر مذاهب أهل مصر 3. ]اخلطط املقريزية: جمذهب أبي حنيفة وأمحد بن حنبل يف آخرها

 [.49, ذكر اخللفاء الفاطميني, ص2, وذكر مثله يف: ج390-389وحنلهم, ص

السهروردي املقتول أبو الفتوح حييى بن حبش بن أمريك امللقب شهاب جاء يف وفيات األعيان: 

 الدين السهروردي احلكيم املقتول حبلب ...

كان املذكور من علماء عصره, قرأ احلكمة وأصول الفقه على الشيخ جمد الدين اجليلي مبدينة 

وهذا جمد الدين اجليلي هو شيخ فخر الدين املراغة, من أعمال أذربيجان, إىل أن بر  فيهما, 

الرازي, وعليه ختّرج, وبصحبته انتفع, وكان إمامًا يف فنونه, وقال يف طبقات األطباء: كان 

السهروردي املذكور أوحد أهل زمانه يف العلوم احلكمية, جامعًا للفنون الفلسفية, بارعًا يف 

 ن علمه أكثر من عقله ...األصول الفقهية, مفرط الذكاء, فصيح العبارة, وكا

وكان شافعي املذهب, ويلّقب باملؤّيد بامللكوت, وكان يتَّهم باحنالل العقيدة والتعطيل, ويعتقد 

مذهب احلكماء املتقدمني, واشتهر ذلك عنه, فلما وصل إىل حلب أفتى علماؤها بإباحة قتله 

الشيخني: زين الدين  بسبب اعتقاده وما ظهر هلم من سوء مذهبه, وكان أشد اجلماعة عليه

 وجمد الدين ابين جهبل ...

وكان ذلك يف دولة امللك الظاهر ابن السلطان صالح الدين رمحه اهلل, فحبسه ثم خنقه بإشارة 

والده السلطان صالح الدين, وكان ذلك يف خامس رجب سنة سبع ومثانني ومخسمائة بقلعة 

لدين املعروف بابن شداد, قاضي حلب, وعمره مثان وثالثون سنة, وذكره القاضي بهاء ا

حلب, يف أوائل سرية صالح الدين, وقد ذكر ُحسن عقيدته, فقال: كان كثري التعظيم لشعائر 
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الدين, وأطال الكالم يف ذلك, ثم قال: ولقد أمَر ولده صاحب حلب بقتل شاٍب نشأ يقال له 

ذكور ملا بلغه من خربه, السهروردي, قيل عنه إنه معاند للشرائع, وكان قد قبض عليه ولده امل

. ]وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان )مصدر وعرف السلطان به, فأمر بقتله, فقتله وصلبه أيامًا

 [.273-268( السهروردي املقتول, ص813, )6سابق(: ج

شهاب الدين السهروردي, هو اإلمام العامل قال:  عيون األنباء يف طبقات األطباءويف 

ص عمر, كان أوحدًا يف العلوم احلكمية, جامعًا للفنون الفلسفية, بارعًا يف الفاضل, أبو حف

األصول الفلكية, مفرط الذكاء, جيد الفطرة, فصيح العبارة, مل يناظر أحدًا إال بزَّه, ومل 

يباحث ُمحصِّاًل إال أربى عليه, وكان علمه أكثر من عقله, حدثين الشيخ سديد الدين ابن 

الدين السهروردي قد أتى إىل شيخنا فخر الدين املارديين, وكان يرتدد  عمر, قال: كان شهاب

إليه يف أوقات, وبينهما صداقة, وكان الشيخ فخر الدين يقول لنا: ما أذكى هذا الشاب 

وأفصحه, ومل أجد أحدًا مثله يف زماني, إال أني أخشى عليه لكثرة تهوره واستهتاره, وقلة 

فه, قال: فلما فارقنا شهاب الدين السهروردي من الشرق حتفظه, أن يكون ذلك سببًا لتال

وتوجه إىل الشام, أتى إىل حلب وناظر بها الفقهاء, ومل جياره أحد, فكثر تشنيعهم عليه, 

فاستحضره السلطان امللك الظاهر غازي ابن امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب, 

مني؛ ليسمع ما جيري بينهم وبينه من املباحث واستحضر األكابر من املدرسني والفقهاء و املتكل

والكالم, فتكلم معهم بكالم كثري, باَن له فضل عظيم, وعلٌم باهر, وحُسن موقعه عند امللك 

الظاهر, وقرَّبه, وصار مكينًا عنده, خمتصًَّا به, فازداد تشنيع أولئك عليه, وعملوا حماضرة 

صالح الدين, وقالوا: إن بقي هذا فإنه يفسد بكفره, وسيَّروها إىل دمشق إىل امللك الناصر 

اعتقاد امللك الظاهر, وكذلك إن ُأطلق فإنه يفسد أي ناحية كان بها من البالد, وزادوا عليه 

أشياء كثرية من ذلك, فبعث صالح الدين إىل ولده امللك الظاهر حبلب كتابًا يف حقه, خبط 

روردي البّد من قتله, وال سبيل أنه القاضي الفاضل, وهو يقول فيه: إن هذا الشهاب السه

يطلق, وال يبقى بوجه من الوجوه, وملا بلغ شهاب الدين السهروردي ذلك, وأيقن أنه ُيقَتل, 

وليس جهة إىل اإلفراج عنه, اختار أن ُيرتك يف مكان مفرد, ومينع من الطعام والشراب إىل أن 

ومثانني ومخسمائة بقلعة حلب, يلقى اهلل تعاىل, فُفعل به ذلك, وكان يف أواخر سنة ست 

. ]ابن أبي أصبيعة, عيون األنباء يف طبقات األطباء: حتقيق: وكان عمره حنو ست وثالثني سنة

-641الدكتور نزار رضا, دار مكتبة احلياة, بريوت, لبنان, شهاب الدين السهروردي, ص

ك, , حييى بن حبش بن أمري41[, وكذلك: ]تاريخ اإلسالم )مصدر سابق(: ج642

 [.284-283ص
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امللك املعظم ابن العادل امللك املعظم شرف الدين وذكر ابن خلكان يف وفيات األعيان قال: 

عيسى ابن امللك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق كان عالي اهلمة حازما 

. ملذهبهشجاعا مهيبا فاضال جامعا مشل أرباب الفضائل حمبا هلم وكان حنفي املذهب متعصبا 

 [.494, ص3]وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان )مصدر سابق(: ج

ثم دخلت سنة مخس وسبعمائة, استهلت واخلليفة املستكفي, والسلطان روى ابن كثري قال: 

امللك الناصر, واملباشرون هم املذكورون فيما مضى, وجاء اخلرب أن مجاعة من الترت كمنوا 

من األعيان وغريهم, وكثر النوح ببالد حلب بسبب ذلك, ويف  جليش حلب وقتلوا منهم خلقًا

مستهل احملرم حكم جالل الدين القزويين, أخو قاضي القضاة إمام الدين, نيابة عن ابن 

صصرى, ويف ثانيه خرج نائب السلطنة مبن بقي من اجليوش الشامية, وقد كان تقّدم بني يديه 

رم, فساروا إىل بالد اجلرد والرفض والتيامنة, فخرج طائفة من اجليش مع ابن تيمية يف ثاني احمل

نائب السلطنة األفرم بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم, فنصرهم اهلل عليهم, وأبادوا خلقًا 

كثريًا منهم ومن فرقتهم الضالة, ووطئوا أراضي كثرية من صنع بالدهم, وعاد نائب السلطنة 

, وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة إىل دمشق يف صحبته الشيخ ابن تيمية واجليش

.]البداية والنهاية )مصدر سابق(: خري كثري, وأبان الشيخ علمًا وشجاعة يف هذه الغزوة

 [.41-40, ثم دخلت سنة مخس وسبعمائة, ص14ج

وأخذ صالح الدين يف نصر السنة وإشاعة احلق وإهانة املبتدعة واالنتقام من وقال السيوطي: 

 [.25, ص 2]حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة: ج وكانوا مبصر كثريينالروافض 

فلما كانت سلطنة الظاهر بيربس البندقداري, ولَّى مبصر روى املقريزي يف خططه قال: . 1

والقاهرة أربعة قضاة, وهم شافعّي, ومالكّي, وحنفّي, وحنبلّي, فاستمر ذلك إىل سنة مخس 

يبق يف جمموعة أمصار اإلسالم مذهب يعرف من مذاهب أهل اإلسالم وستني وستمائة, حتى مل 

 سوى هذه املذاهب األربعة وعقيدة األشعري.

وعملت ألهلها املدارس واخلوانك والزوايا والربط يف سائر ممالك اإلسالم, وُعوِدَي َمْن متذَهَب 

م للخطابة واإلمامة بغريها, وُأنِكر عليه, ومل يوّل قاٍض, وال ُقبلت شهادة أحد, وال ُقدِّ

والتدريس أحد, ما مل يكن مقلِّدًا ألحد هذه املذاهب, وأفتى فقهاء هذه األمصار يف طول هذه 

. ]اخلطط املدة بوجوب اّتبا  هذه املذاهب, وحتريم ما عداها, والعمل على هذا إىل اليوم

, ذكر 2, وذكر مثله يف: ج390-389, ذكر مذاهب أهل مصر وحنلهم, ص3املقريزية: ج

 [.49اخللفاء الفاطميني, ص
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روى العالمة األمني كيفية قتل العاّلمة اجلليل حممد بن مكي العاملي )طّيب اهلل ثراه(, قال: 

سبب قتل الشهيد وكيفيته وتأرخيه  يفأمل اآلمل : التاسع من مجادى  786كانت وفاته سنة

بفتوى القاضي  ,يدمر وسلطنة برقوقجم بدمشق يف دولة بثم ُر ,لبثم ُص ,قتل بالسيف ,األوىل

ويف  ,بعد ما حبس سنة كاملة يف قلعة دمشق ,وعباد بن مجاعة الشافعي ,برهان الدين املالكي

وما كان حيضره من كتب الفقيه غري املختصر  ,ف اللمعة الدمشقية يف سبعة أياملَّأمدة احلبس 

يشتمل على مقاالت  وكتب حمضرًانه وشى به رجل من أعدائه أوكان سبب حبسه وقتله  ,النافع

توا أثم  ,وثبت ذلك عند قاضي صيدا ,وشهد بذلك مجاعة كثرية وكتبوا عليه شهاداتهم ,شنيعة

من  فتوقف يف التوبة خوفًا ,واملالكي بقتله ,به إىل قاضي الشام فحبس سنة ثم أفتى الشافعي بتوبته

ثبت ذلك عليك وحكم القاضي ال قد  :فقالوا ,وأنكر ما نسبوه إليه ,أن يثبت عليه الذنب

جم ثم لب وُرتل ثم ُصفُق ,فغلب رأي املالكي لكثرة املتعصبني عليه ,واإلنكار ال يفيد ,ينقض

نه وجده خبط املقداد تلميذ أوذكره  ,خيمسعنا ذلك من بعض املشا ,س اهلل روحهدَّحرق َقُأ

وذلك يف  ,به بالشام بيدمرونائ ,إذ كان هو السلطان مبصر ,وكان ذلك يف عهد برقوق, الشهيد

 .ومل تكن الشام داخلة يف حكمه ,عصر السلطان بايزيد العثماني

ف بدمشق يف رحبة املصنِّ َلِتللشهيد ما صورته: ُق البيانورأيت يف آخر نسخة خمطوطة من كتاب 

 (786)يوم اخلميس تاسع شهر مجادى األوىل سنة  ضحى عامليًا ,مما يلي سوق اخليل ,القلعة

 .نزل وأحرقُأثم  ,هناك إىل قرب العصر معلقًا وبقَي ,لبوُص

وعن خط ولده أبي طالب حممد على ظهر إجازته أبيه البن اخلازن ما صورته: استشهد والدي 

مة كاتب اخلط الشريف مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن مكي بن حممد بن حامد مام العالَّاإل

وكل ذلك فعل برحبة  (,786)تاسع مجادى األوىل سنة  بعده بالنار يوم اخلميس حريقًا شهيدًا

: حققه وأخرجه: حسن األمني, دار التعارف, أعيان الشيعة. ]األمني, حمسن, قلعة دمشق

الشيخ مشس الدين حممد بن مكي العاملي,  ,10ج م,1986هـ, 1406بريوت, لبنان, 

 [.59ص

زمن السلطان عبد احلميد, وباحلقيقة يف كانت الطائفة الشيعية تعد يف :كامل اجلادرجي قولي. 1

زمن الدولة العثمانية أقلية تنظر إليها الدولة بعني العداء. فلم تفسح هلا جماالت التقدم يف أية ناحية 

من نواحي احلياة العامة. ومن األمثلة البارزة على ذلك إنها كانت ال تقبل هلا تلميذًا يف املدرسة 

 وظائف الدولة, إال ما ندر وعند الضرورة القصوى, وحتى يف احلربية, وال يقبل منها فرد يف

. مدارس الدولة اإلعدادية القليلة, كانت توضع العراقيل يف طريق دخول أبناء الطائفة فيها

 [.80م, ص1971, دار الطليعة, 1]اجلادرجي, كامل, من أوراق كامل اجلادرجي: ط
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وال  ,ر مسوه بهذا االسم لكثرة قتله األنفسمحد باشا اجلزاوخنربكم أن أروى اجلربتي قال: 

سافل لكثرية من العسكر والغز والعرب وأوقد مجع الطموش ا ,يفرق بني األخيار واألشرار

 [.292, ص2)مصدر سابق(: ج عجائب اآلثار. ]العشرية

هـ =  920يف عام وجاء ويف تاريخ الشعوب لربوكلمان, وقصة احلضارة لويل ديورانت: 

السلطان سليم بتنفيذ سياسة االضطهاد الديين العام ضّد الشيعة املقيمني يف بالده,  م شر  1514

. ودعا الناس إىل اجلهاد ضّد الشيعة, فقتل يف األناضول وحدها أربعني ألفًا, وقيل سبعني ألفًا

ديورانت, ِول, قصة احلضارة: ترمجة الدكتور عبد احلميد يونس, دار اجليل للطباعة والنشر ]

[, 93)اإلصالح الديين(, فارس حتت حكم الصفويني, ص 26توزيع, بريوت, جوال

: نقله إىل العربية: نبيه أمني فارس, منري البعلبكي, تاريخ الشعوب اإلسالمية]بروكلمان, كارل, 

 [.446صم, 2005, دار العلم للماليني, بريوت, لبنان, 16ط

 باملدافع وقتل أهلها وفّر كثري منهم. هـ فتك داود باشا بأهل احلّلة وضربها 1240ويف عام 
هـ حاصر جنيب باشا مدينة كربالء وقصفها باملدافع واستباحها, وبلغ عدد القتلى  1258ويف عام 

العبقات وصيب. ]آل كاشف الغطاء, حممد حسني, ما يزيد على عشرين ألفًا بني رجل وامرأة 

 [.310-306ص.,هـ 1418, 1ط: العنربية يف الطبقات اجلعفرية

بتكفري الشيعة واستحالل دمائهم وأن  فتوى كمال باشا, امللقب بشيخ اإلسالم يف الدولة العثمانية

القوي الكريم والصالة على حممد  قال يف فتواه: احلمد هلل العلي العظيم, أوالدهم أوالد زنا

األخبار دينه القويم وبعد: فقد تواترت  اهلادي إىل صراط مستقيم وعلى آله الذين اتبعوه يف

طائفة من الشيعة قد غلبوا على بالد كثرية من بالد املسلمني  واآلثار يف بالد املسلمني واملؤمنني أن

كفرهم املنقولة إلينا بالتواتر مما ال ُيعد وال  وباجلملة إن أنوا ... الباطلة  حتى أظهروا مذاهبهم

وأن نكاح ذكورهم  وارتدادهم, وأن ديارهم دار حرب ُيحصى ؛ فنحن ال نشك يف كفرهم

من أوالدهم يصري ولد زنا ال حمالة وما ذحبه واحد منهم يصري  وإناثهم باطل باالتفاق, فكل واحد

قلنسوتهم احلمراء املخصوصة بهم من غري ضرورة كان خوف الكفر عليه  وإن من لبس ميتة,

أحكام املرتدين أمارات الكفر واإلحلاد ظاهرًا, ثم إن أحكامهم كانت من  غالبًا؛ فإن ذلك من

غلبوا على مدائنهم صارت هي دار احلرب فيحل للمسلمني أمواهلم ونساؤهم  حتى إنهم لو

أحرارًا كسائر أحرار  وأما رجاهلم: فواجب قتلهم إال إذا أسلموا, فحينئذ يكونون .وأوالدهم

س دار اإلسالم ولو ترك واحد من النا .البتة املسلمني, خبالف من أظهر كونه زنديقًا فإنه جيب قتله

الباطل فلحق بدارهم؛ فللقاضي أن حيكم مبوته ويقسِّم ماله بني الورثة, وينكح  واختار دينهم
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 لزوج آخر. وجيب أن ُيعلم أيضًا أن اجلهاد عليهم كان فرض عني على مجيع أهل اإلسالم زوجته

جوان مؤخًرا بعنوان طبعه الدكتور سيد باغ جممو  رسائله الذي... الذين كانوا قادرين على قتاهلم

مخس رسائل يف الفرق واملذاهب 201-195ص. 

واليت على أساسها توبتهم,  فتوى الشيخ نوح احلنفي بتكفري الشيعة ووجوب قتاهلم وعدم قبول

 مّتت جمازر املتاولة يف جبل عامل يف لبنان:

 يف  - ونفع املسلمني بعلومكم ,ورضي اهلل عنكم ,دام فضلكم - : ما قولكم-رمحه اهلل  -سئل

وإذا قلتم  ,قتلهم: هو البغي على السلطان أو الكفر ؟ سبب وجوب مقاتلة الروافض وجواز

أثبتم سبب كفرهم فهل ُتقبل توبتهم وإسالمهم كاملرتد أوال  وإذا ,بالثاني فما سبب كفرهم ؟

ًا لتم بالثاني فهل ُيقتلون حدَّوإذا ق ,بل البّد من قتلهم ؟ ,عليه وسلم النيب صلى اهلل تقبل كسّب

 جيوز تركهم على ما هم عليه بإعطاء اجلزية أو باألمان املؤقت أو باألمان املؤبد أم وهل ,أو كفرًا ؟

 .أفتونا مأجورين أثابكم اهلل تعاىل اجلنة ,وهل جيوز اسرتقاق نسائهم وذراريهم ؟ ,ال ؟

أن هؤالء الكفرة والبغاة الفجرة مجعوا بني  احلمد هلل رب العاملني: اعلم أسعدك اهللفأجاب: 

والزندقة واإلحلاد, ومن توقف يف كفرهم وإحلادهم  أصناف الكفر والبغي والعناد وأنوا  الفسق

هؤالء األشرار الكفار تابوا أو مل  فيجب قتل...  فهو كافر مثلهم ووجوب قتاهلم وجواز قتلهم

على املشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام  حدًا ؛ ألنهم إن تابوا وأسلموا ُقتلوا يتوبوا

وعنادهم ُقتلوا كفرا وأجري عليهم بعد القتل أحكام املشركني,  املسلمني, وإن بقوا على كفرهم

بإعطاء اجلزية وال بأمان مؤقت وال بأمان مؤبد نص عليه قاضيخان يف  وال جيوز تركهم عليه

تدة بعدما حلقت بدار احلرب جائز, وكل موضع اسرتقاق نسائهم ألن اسرتقاق املر فتاويه, وجيوز

ألن  والية اإلمام احلق فهو مبنـزلة دار احلرب, وجيوز اسرتقاق ذراريهم تبعًا ألمهاتهم خرج عن

عفا اهلل عنه  الولد يتبع األم يف االسرتقاق, واهلل تعاىل أعلم, كتبه أحقر الورى نوح احلنفي

العقود الدرية يف تنقيح .]ابن عابدين, حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز, واملسلمني أمجعني

, 1م, ج2008: حتقيق: حممد عثمان, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, احلامدية الفتاوى

 [.104-103ص

أقول: وال أدري كيف جعل اخلروج على السالطني كفرًا, ودار اخلارجني دار حرب, تسرتّق فيها 

, فلم يعترب دارهم دار ُتسلب فيها األموال, وقد كُثر اخلارجون على علّي الذراري, و

حرب, ومل يسرتّق النساء والذراري, ومل يستحّل األموال, ولكنه إىل اهلل املشتكى, من فقهاء 

 السالطني, وعلماء السوء.
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, حتى استمرأ الناس الظلم والقهر, واتَّخذوه طريقًا للتشّفي الطغاة املعاصرين

واالنتقام ممَّن خيالفهم النظر والرأي يف املذهب, وساعدهم على ذلك وأغراهم 

به امللوك واحلكام
1

السالطني بفتاٍو ما أنزل  , وأعانهم عليه علماء السوء وفقهاء

                                                                                                                                       

انت سوريا ثم ملك السلطان سليم األول بعد أبيه بايزيد الثاني وكيقول السيد حمسن األمني: 

ويظهر أن ملك مصر تعاهد مع الشاه إمساعيل ضد  ,الغوري هقانصوتابعة مللك مصر املسمى 

السلطان سليم فقتل السلطان سليم أربعة وأربعني ألفا وقيل سبعني ألفا من الشيعة يف األناضول 

 [.322-321ص, 3ج :أعيان الشيعة. ]حبجة انتسابهم إىل الشاه إمساعيل الصفوي

م( زين الدين بن  1559 - 1505=  ـه 966 - 911الشهيد الثاني )ويف أعالم الزركلي قال: 

علي بن امحد العاملي اجلبعي: عامل باحلديث, حباث, إمامي . ولد يف جبع )بلبنان( ورحل إىل 

ميس, ومنها إىل كرك نوح . ثم قصد مصر, فاحلجاز فالعراق, فبالد الروم . وأقام أشهرا يف 

ة فجعل مدرسا للمدرسة النورية ببعلبك فقدمها, فوشى به واش إىل السلطان, فطلبه, اآلستان

تى السلطان برأسه, فقتل السلطان قاتله . أعالم أ, فقتله احملافظ عليه وفعاد إىل اآلستانة حمفوظًا

 [.64ص, 3ج :زركليال

وذكر اخلطيب البغدادي يف تارخيه, وكذلك ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق, أنه ملَّا دخل . 1

إبراهيم بن هرمة, على املنصور, مدينة السالم, وكان ممَّن اشتهر باالنقطا  إىل الطالبيني, قال 

أدن, فدنوت, ثم قال: اجلس, فجلست, وبني يديه خمصرة, فقال: يا إبراهيم, قد له: 

عنك أشياء, لوال ذلك لفضَّلتك على نظرائك, ... فقال: قد أمرت لك بعشرة آالف بلغتين 

درهم, وخلعة, وأحلقتك بنظرائك من طريح بن إمساعيل, ورؤبة بن العجاج, ولئن بلغين 

 عنك أمر أكرهه ألقتلنك, قلت: نعم, أنت يف حل ويف سعة من دمي إن بلغك أمر تكرهه.

فأتاني رجل من الطالبيني, فسلم علّي, فقلت: تنّح عين ال قال ابن هرمة: فأتيت املدينة, 

. ]اخلطيب البغدادي, أبو بكر أمحد بن علي, تاريخ بغداد أو مدينة السالم: تشيط بدمي

, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 1دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا, ط

ي بن سلمة بن إبراهيم بن عل -3160, )127-126, ص6م, ج1997هـ, 1417

, 7تاريخ مدينة دمشق )مصدر سابق(: جعامر بن هرمة, أبو إسحاق الفهري املدني([. ]

بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة بن هذيل .. أبو إسحاق إبراهيم  -459, )72ص

 القرشي الفهري املديين([.
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زيد بن علي وكان أبو حنيفة رمحه اهلل يفيت سرًا بوجوب نصرة قال الزخمشري يف الكشاف: 

رضوان اهلل عليهما, ومحل املال إليه, واخلروج معه على اللص املتغلب املتسمى باإلمام 

واخلليفة, كالدوانيقي وأشباهه, وقالت له امرأة: أشرت على ابين باخلروج مع إبراهيم وحممد 

شياعه: ابيّن عبد اهلل بن احلسن حتى قتل, فقال: ليتين مكان ابنك, وكان يقول يف املنصور وأ

. ]الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عّد آجره ملا فعلت

من سورة البقرة: وال ينال عهدي الظاملني,  124, تفسري اآلية 1األقاويل )مصدر سابق(: ج

 [.92ص

فن ما وقد خرج من أصبهان من العلماء واألئمة يف كل ذكر ياقوت احلموي يف معجمه, قال: 

مل خيرج من مدينة من املدن, وعلى اخلصوص علو االسناد, فإن أعمار أهلها تطول وهلم مع 

ذلك عناية وافرة بسما  احلديث, وبها من احلفاظ خلق ال حيصون, وهلا عدة تواريخ, وقد 

فشا اخلراب يف هذا الوقت وقبله يف نواحيها لكثرة الفنت والتعصب بني الشافعية واحلنفية 

ب املتصلة بني احلزبني, فكلما ظهرت طائفة نهبت حملة األخرى وأحرقتها وخربتها, ال واحلرو

 [.209, ص1. ]احلموي, ياقوت, معجم البلدان: جيأخذهم يف ذلك إل وال ذمة

) علي( بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل وروى ابن حجر يف لسان امليزان قال: 

زيد الفارسي أبو حممد القرطيب اللبلي بفتح الالم وسكون بن خلف بن معدان بن سفيان بن ي

املوحدة ثم الم الفقيه احلافظ الظاهري صاحب التصانيف, ولد بقرطبة سنة أربع ومثانني 

وثالث مائة ونشأ يف نعمة ورياسة وكان أبوه من الوزراء ووىل هو وزارة بعض اخللفاء من بنى 

ألدب واملنطق والعربية, وقال الشعر وترسل ثم اقبل أمية باألندلس ثم ترك واشتغل يف صباه با

على العلم فقرأ املوطأ وغريه ثم حتول شافعيا فمضى على ذلك وقت, ثم انتقل إىل مذهب 

الظاهر وتعصب له وصنف فيه ورد على خمالفته وكان واسع احلفظ جدًا ...ثم تعصب عليه 

 ه وحرقوا كتبه عالنية وله يف ذلك )شعر(:فقهاء املالكية بأمراء تلك الديار فمقتوه وآذوه وطردو

 تضمنه القرطاس بل هو يف صدري  فإن حيرقوا القرطاس ال حيرقوا الذي 

.]ابن حجر, شهاب قال: وهذا القدر ال يعرف ألحد من علماء اإلسالم إال البن جرير الطربي

ت مؤسسة , منشورا3أمحد بن علي بن حجر العسقالني, لسان امليزان: طالدين أبو الفضل 

 [.200-198, ص4م, ج1986هـ, 1406األعلمي للمطبوعات, بريوت, لبنان, 

وروى ابن األثري قال: ذكر وفاة البهلوان وملك أخيه قزل يف هذه السنة يف أوهلا تويف البهلوان 

حممد بن إيلدكز صاحب بلد اجلبل والري وأصفهان وأذربيجان وأرانية وغريها من البالد وكان 

السرية عاقال حليما ذا سياسة حسنة للملك وكانت تلك البالد يف أيامه آمنة عادال حسن 
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والرعايا مطمئنة فلما مات جرى بأصفهان بني الشافعية واحلنفية من احلروب والقتل واإلحراق 

والنهب ما جيل عن الوصف وكان قاضي البلد رأس احلنفية وابن اخلجندي رأس الشافعية وكان 

نة عظيمة بني السنية والشيعة وتفرق أهلها وقتل منهم وخربت املدينة وغريها مبدينة الري أيضا فت

, ذكر وفاة البهلوان وملك أخيه قزل, 11من البالد.] الكامل يف التاريخ )مصدر سابق(: ج

 [.526 - 525ص

النسائي أبو عبد الرمحن أمحد بن علي بن شعيب روى ابن خلكان يف وفيات األعيان قال: 

نان بن حبر النسائي, احلافظ, كان إمام أهل عصره يف احلديث, وله كتاب بن علي بن س

السنن.وسكن مبصر وانتشرت بها تصانيفه, وأخذ عنه الناس , 

قال حممد بن إسحاق األصبهاني: مسعت مشاخينا مبصر يقولون: إن أبا عبد الرمحن فاَرَق 

َي من فضائله, فقال: أَما مصر يف آخر عمره, وخرج إىل دمشق, فسئل عن معاوية وما ُرو

يرضى معاوية أن خيرج رأسًا برأس, حتى ُيفضََّل ؟, ويف رواية أخرى: ما أعرف له فضيلة إال 

ال أشبع اهلل بطنك ,وكان يتشّيع, فما زالوا يدفعوَن يف ِحضنه حتى أخرجوه من املسجد ,

 لّرملة فمات بها ...ويف رواية أخرى: يدفعوَن يف ُخْصَيْيِه وَداُسوُه, ثم ُحمَل إىل ا

امتحن بدمشق فأدرك الشهادة, رمحه اهلل تعاىل, وتويف يوم االثنني لثالَث  :وقال الدارقطين

عشرَة ليلًة خلت من صفر, سنة ثالث وثالمثائة مبكة, حرسها اهلل تعاىل, وقيل بالرملة من 

( 29مجة ), الرت1. ]وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان )مصدر سابق(: جأرض فلسطني

, أخرجه اإلمام مسلم يف ال أشبع اهلل بطنه[, واحلديث: 78 - 77النسائي, ص 

, 27أو سّبه أو دعا عليه وليس هو أهاًل لذلك, ص , باب من لعنه النيب 8صحيحه: ج

وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده: أبو محزة القصاب عمران بن عطاء الراشدي, 

 .359عن ابن عباس, ص

البداية , وابن كثري يف الوايف بالوفيات, والصفدي يف تذكرة احلفاظوروى الذهيب يف 

قال أبو عبد اهلل بن منده, عن محزة العقبى املصري, , واللفظ لألول, قال: والنهاية

وغريه, أن النسائي خرج من مصر يف آخر عمره إىل دمشق, فُسئل بها عن معاوية وما جاء من 

فقال: أال يرضى رأسًا برأس حتى ُيفضَّل, قال: فما زالوا يدفعون يف خصييه حتى فضائله, 

. ُأخرج من املسجد, ثم محل إىل مكة فتويف بها, كذا يف هذه الرواية إىل مكة, وصوابه الرملة

]الذهيب, أبو عبد اهلل مشس الدين حممد, تذكرة احلفاظ: صحح عن النسخة القدمية احملفوظة 

[, ]الصفدي, 700( النسائي, ص719, )2املكي, دار إحياء الرتاث العربي, ج مبكتبة احلرم

الوايف بالوفيات: حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء الرتاث, بريوت, 
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[, وكذلك: ]ابن 257, النسائي أبو عبد الرمحن, ص6م, ج2000هـ, 1420لبنان, 

البداية والنهاية: حتقيق: علي شريي, دار إحياء كثري, أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي, 

, النسائي أمحد بن علي, 11م, ج1988هـ, 1408الرتاث العربي, بريوت, لبنان, 

 [. املقفى الكبري للمقريزي.140ص

أسد بن الفرات: اإلمام العالمة القاضي األمري ... قال:  سري أعالم النبالءوروى الذهيب يف 

د, ثم ارحتل سحنون باألسدية إىل ابن القاسم, وعرضها عليه, ومحل عنه سحنون بن سعي

فقال ابن القاسم: فيها أشياء البّد أن تغّير, وأجاب عن أماكن, ثم كتب إىل أسد بن الفرات: 

أن عارض كتبك بكتب سحنون, فلم يفعل, وعزَّ عليه, فبلغ ذلك ابن القاسم, فتأّلم, 

. ]]سري أعالم النبالء )مصدر مرفوضة عند املالكية وقال: اللَّهم ال تبارك يف األسدية, فهي

 [.225( أسد بن الفرات, ص59, )10سابق(: ج

فلما بلغ ابن القاسم اخلرب, قال: اللَّهّم ال تنفع أحدًا وقال ابن خلكان يف وفيات األعيان: 

بابن الفرات, وال بكتابه, فهجره الناس لذلك, وهو اآلن مهجور, وعلى كتاب سحنون 

-181, ص3. ]وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان )مصدر سابق(: جد أهل القريوانيعتم

182.] 

وأما غيالن الدمشقي, فقد جرت بينه وبني عمر بن عبد العزيز مناظرات حول القدر فأقنعه 

بفساد هذه املقالة, وأظهر الرتاجع عنها, فواله عمر بن عبد العزيز بيع خزائن ملوك أسالفه 

وكان يكثر من سبهم والتشهري مبخازيهم وباملنكرات اليت ارتكبوها, فأضمرها له األمويني, 

هشام بن عبد امللك وملا متكن منه يف أيام خالفته قطع يديه ورجليه. ]االنتصار البن اخلياط, ص 

[, ويف تاريخ ابن عساكر أن األوزاعي هو من ناظره وأشار بقتله, فقتله هشام بن احلكم 139

, 48يديه ورجليه, ثم صلبه على باب دمشق, راجع: تاريخ ابن عساكر: جبعد أن قطع 

وما بعدها[, وخرب صلبه يف كثري من كتب  186( غيالن بن أبي غيالن, ص5567ترمجة )

 التاريخ والرتاجم.

قرأت على إسحاق بن طارق, أخربنا ابن خليل, أخربنا روى الذهيب يف سري أعالم النبالء: 

, ونبَّأني ابن سالمة, عن أبي املكارم, أخربنا أبو علي احلداد, أخربنا أبو أبو املكارم التيمي

نعيم احلافظ, حدثنا أبو حممد بن حيان, حدثنا حممد بن أمحد ابن عمرو, حدثنا عبد اهلل بن 

أمحد بن كليب, عن الفضل بن زياد, سألت أمحد بن حنبل: َمْن َضَرب مالكًا ؟, قال: 

]الذهيب, سري أعالم النبالء:  كَره, كان ال ُيجيزه, فضربه لذلكبعض الوالة يف طالق امُل

, مؤسسة الرسالة, بريوت, 9إشراف وختريج: شعيب األرنؤوط, حتقيق: نذير محدان, ط
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[, وكذلك رواه ابن املربد, 95( مالك اإلمام, ص10, )8م, ج1993هـ, 1413لبنان, 

هـ(, حبر الدم فيمن تكلم فيه 909راجع: ابن املربد, يوسف بن احلسن بن عبد اهلادي )ت

, دار 1اإلمام أمحد مبدٍح أو ذّم: حتقيق وتعليق: الدكتورة روحية عبد الرمحن السيويف, ط

( مالك بن أنس, 955م, حرف امليم, )1992هـ, 1413الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 

 تهذيب: ابن حجر, شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالني, , وكذلك145ص

 ضبط ومراجعة: صدقي مجيل العطار, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع,التهذيب: 

 [.8, من امسه مالك, ص10ج

عن إسحاق الفروي, وغريه, قال: ُضرب وأورد الرواية يف تاريخ اإلسالم ثانية وروى أيضًا: 

ر عبد السالم .]الذهيب, تاريخ اإلسالم: حتقيق: د. عممالك, ونيل منه, وُحمل مغشّيًا عليه

, حرف 11م, ج1987هـ, 1407, دار الكتاب العربي, لبنان, بريوت, 1تدمري, ط

 [.331امليم, أنس بن مالك, ص

, وابن قتيبة يف وفيات األعيان, وابن خلكان يف شذور العقودوروى ابن اجلوزي يف 

املعارف : السلطان, ويقال ضرب مالك بن أنس سبعني سوطًا ألجل فتوى مل توافق غرض

]والقائل هو الواقدي[: سعي به إىل جعفر بن سليمان بن علي بن عبد اهلل بن العباس, وهو ابن 

عم أبي جعفر املنصور, وقالوا له إنه ال يرى أميان بيعتكم هذه لشيء, فغضب جعفر ودعا به 

, تويف ليلة أربع وجرَّده وضربه بالسياط, ومّدت يده حتى اخنلع كتفه, وارتكب منه أمرًا عظيمًا

. ]وفيات األعيان )مصدر عشرة من صفر وقيل من ربيع األول سنة تسع وسبعني ومائة

[. ]ابن قتيبة, أبو حممد عبد اهلل 137( مالك بن أنس, ص550, حرف امليم, )4سابق(: ج

[. 499بن مسلم, املعارف: حتقيق: دكتور ثروت عكاشة, دار املعارف, القاهرة, ص

لك, أنس, املدونة الكربى )رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي(: مطبعة وكذلك: ]ابن ما

, 6هـ, ج1323السعادة جبوار حمافظة مصر, دار إحياء الرتاث العربي, بريوت, لبنان, 

 [.468ترمجة اإلمام أبي عبد اهلل مالك بن أنس رضي اهلل تعاىل عنه, ص

الرببهاري: شيخ  :الوايف بالوفيات, وقريب منه ما يف سري أعالم النبالءقال الذهيب يف 

احلنابلة, القدوة, اإلمام, أبو حممد احلسن بن علي بن خلف الرببهاري, الفقيه, كان قوااًل 

باحلق, داعية إىل األثر, ال خياف يف اهلل لومة الئم, صحب املروزي, وصحب سهل بن عبد 

بغداد جاء إىل أبي حممد الرببهاري, فجعل يقول:  اهلل التسرتي, فقيل: إن األشعري ملا قدم

رددت على اجلبائي, رددت على اجملوس, وعلى النصارى, فقال أبو حممد: ال أدري ما 

. ]سري أعالم فلم يقبل منه اإلبانةتقول, وال نعرف إال ما قاله اإلمام أمحد, فخرج وصّنف 



132 

                                                                                                                                       

]الوايف بالوفيات )مصدر سابق(: [, 90( الرببهاري, ص52, )15النبالء )مصدر سابق(: ج

 [.91, الرببهاري احلنبلي, ص12ج

أحداث سنة سبع وأربعمائة: ... وفيها هاجت الفتنة روى الذهيب يف تاريخ اإلسالم, قال: 

بني الشيعة والسنة بواسط, ونهبت دور الشيعة الزيدية وأحرقت, وهرب وجوه الشيعة 

 والعلويني.

. وقعت الفتنة بني السنة والشيعة وتفاقمت ... وفيها استتاب أحداث سنة مثان وأربعمائة: ..

القادر باهلل فقهاء املعتزلة, فأظهروا الرجو , وترّبؤوا من االعتزال والرفض, واملقاالت 

 املخالفة لإلسالم, وأخذ خطوطهم بذلك, وأنهم متى خالفوه عاقبهم.

, وبث ُسنَّته يف أعماله خبراسان وغريها ... وامتثل ميني الدولة حممود بن سبكتكني أمر القادر باهلل

يف قتل املعتزلة والرافضة واإلمساعيلية والقرامطة واجلهمية واملشبهة, وصلبهم وحبسهم 

 ونفاهم, وأمر بلعنهم على املنابر, وشرَّدهم عن ديارهم, وصار ذلك ُسنَّة يف اإلسالم .

رئ بدار اخلالفة كتاب مبذاهب أحداث سنة تسع وأربعمائة: تكفري القائل خبلق القرآن: ق

. السنة, وفيه: َمْن قال )القرآن خملوق( فهو كافر حالل الدم, إىل غري ذلك من أصول الُسنَّة

 [.29-23, أحداث سنة سبع وأربعمائة, ص28]تاريخ اإلسالم )مصدر سابق(: ج

سهل ابن مجال  حممد بن هبة اهلل بن حممد بن احلسني, اإلمام أبوروى الذهيب يف تارخيه قال: 

اإلسالم أبي حممد املوفق ابن القاضي العالمة أبي عمر البسطامي ثم النيسابوري . ذكره عبد 

الغافر فقال: ساللة اإلمامة, وقرة عني أصحاب احلديث, انتهت إليه زعامة الشافعية بعد أبيه, 

م التدريس . فأجراها أحسن جمرى . ووقعت يف أيامه وقائع وحمن لألصحاب ... وكان يقيم رس

لكنه كان رئيسًا, دينًا, ذكيًا, صينًا, قليل الكالم, ولد سنة ثالث وعشرين وأربعمائة . ومسع 

من مشايخ وقته خبراسان, والعراق, مثل النصروبي, وأبي حسان املزكي, وأبي حفص بن 

سرور, وكان بيتهم جممع العلماء وملتقى األئمة, فتويف أبوه سنة أربعني, فاحتف به 

صحاب, وراعوا فيه حق والده, وقدموه للرئاسة . وقام أبو القاسم القشريي يف تهيئة األ

أسبابه, واستدعى الكل إىل متابعته, وطلب من السلطان ذلك فأجيب, وأرسل إليه اخللع 

ولقب بأبيه مجال اإلسالم, وصار ذا رأي وشجاعة ودهاء, فظهر له القبول عند اخلاص 

وخاصموه, فكان خيصمهم ويتسلط عليهم, فبدا له خصوم, والعام, حتى حسده األكابر 

واستظهروا بالسلطان عليه وعلى أصحابه, وصارت األشعرية مقصودين باإلهانة والطرد 

 والنفي, واملنع عن الوعظ والتدريس, وعزلوا عن خطابة اجلامع . 
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األمر اإلزراء مبذهب ونبغ من احلنفية طائفة شربوا يف قلوبهم االعتزال والتشيع, فخيلوا إىل ولي 

الشافعي عموما, وختصيص األشعرية, حتى أدى األمر إىل توظيف اللعنة عليهم يف اجلمع, وامتد 

األمر إىل تعميم الطوائف باللعن يف اخلطب, واستعلى أولئك يف اجملامع, فقام أبو سهل أبلغ قيام, 

ئيس الفراتي, والقشريي, وأبي وتردد إىل العسكر يف دفع ذلك, إىل أن ورد األمر بالقبض على الر

املعالي بن اجلويين, وأبي سهل بن املوفق, ونفيهم ومنعهم عن احملافل . وكان أبو سهل غائبا إىل 

بعض النواحي, وملا قريء الكتاب بنفيهم أغري بهم الغاغة واألوباش, فأخذوا بأبي القاسم 

. وكان ابن اجلويين أحس باألمر, القشريي والفراتي جيرونهما ويستخفون بهما, وحبسا بالقهندر 

. ]تاريخ فاختفى وخرج على طريق كرمان إىل احلجاز . وبقيا يف السجن مفرتقني أكثر من شهر ...

 [.428-421, ص30اإلسالم )مصدر سابق(: ج

يف هذه السنة قبض ألب أرسالن على الوزير عميد وروى ابن األثري يف الكامل يف التاريخ قال: 

منصور بن حممد الكندري وزير طغرلبك ... وكان شديد التعصب على الشافعية, امللك أي نصر 

كثري الوقيعة يف الشافعي رضي اهلل عنه, بلغ من تعصبه أنه خاطب السلطان يف لعن الرافضة 

على منابر خراسان, فأذن يف ذلك, فأمر بلعنهم, وأضاف إليهم األشعرية, فأنف من ذلك 

بو القاسم القشريي, واإلمام أبو املعالي اجلويين, وغريهما, أئمة خراسان, منهم اإلمام أ

, ذكر القبض على عميد امللك 10. ]الكامل يف التاريخ )مصدر سابق(: جففارقوا خراسان

 [.33-31وقتله, ص

وكان الوزير عميد امللك الكندري قد حسن للسلطان طغرلبك وروى يف مكان آخر, قال: 

بذلك, فأضاف إليهم األشعرية, ولعَن اجلميع, فلهذا فارق الكثري التقدم بلعن الرافضة, فأمره 

من األئمة بالدهم, مثل إمام احلرمني وأبي القاسم القشريي وغريهما, فلما ولي ألب أرسالن 

. ]الكامل يف التاريخ )مصدر السلطنة أسقط نظام امللك ذلك مجيعه وأعاد العلماء إىل أوطانهم

 [.209, ص10سابق(: ج

أخربنا أبو األعز قراتكني بن األسعد, أنبأنا بن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق, قال: وروى ا

أبو حممد اجلوهري, أنبأنا علي بن عبد العزيز, أنبأنا ابن أبي حامت, حدَّثنا أمحد بن عثمان 

النحوي الفسوي, قال: مسعت أبا حممد قريب الشافعي قال: مسعت إبراهيم بن حممد 

. ]تاريخ مدينة دمشق )مصدر َس الشافعي مع قوم من الشيعة بسبب التشيعالشافعي يقول: ُحِب

 [.299, ص51سابق(: ج

وقال احلافظ حممد بن طاهر: ... ومسعت أبا إمساعيل روى الذهيب يف تاريخ اإلسالم قال: 

ينشد على املنرب: أنا حنبلي ما حييت, وإن أمت فوصييت للناس أن يتحنبلوا, ومسعت أبا 
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يقول: ملا قصدت الشيخ أبا احلسن احلرقاني الصويف ... وقع يف نفسي أن أقصد أبا إمساعيل 

حامت بن حاموش احلافظ بالري وألتقي به وكان مقدم أهل السنة بالري, وذلك أن السلطان 

حممود بن سبكتكني ملا دخل الري, وقتل بها الباطنية, منع سائر الفرق من الكالم على املنابر, 

وكان من دخل الري من سائر الفرق, يعرض اعتقاده عليه, فإن رضيه أذن له  غري أبي حامت,

يف الكالم على الناس, وإال منعه, فلما قربت من الري كان معي يف الطريق رجل من أهلها, 

فسألين عن مذهيب, فقلت: أنا حنبلي, فقال: مذهٌب ما مسعت به, وهذه بدعة, وأخذ 

ك إىل الشيخ أبي حامت, فقلت: خرية, فذهب بي إىل بثوبي وقال: ال أفارقك حتى أذهب ب

داره, وكان له ذلك اليوم جملس عظيم, فقال: هذا سألته عن مذهبه, فذكر مذهبًا مل أمسع به 

. قط, قال: ما قال, قال: أنا حنبلي, فقال: دعه, فكل َمْن مل يكن حنبليًا فليس مبسلم

أبو إمساعيل األنصاري اهلروي احلافظ , شيخ اإلسالم 33]تاريخ اإلسالم )مصدر سابق(: ج

 [.58-57العارف, ص

... وفيه حضرت  1217استهل شهر شعبان بيوم السبت سنة روى اجلربتي يف تارخيه, قال: 

مجاعة من أشراف مكة وعلمائها هروبًا من الوهابيني, وقصُدهم السفر إىل إسالمبول, خيربون 

قذوهم منهم, ويبادروا لنصرهم عليهم, فذهبوا الدولة بقيام الوهابيني, ويستنجدون بهم لين

إىل بيت الباشا والدفرتدار وأكابر البلد, وصاروا حيكون ويشكون, وتنقَّل الناس أخبارهم 

 وحكاياتهم ...

... ويف غايته حضر أوالد الشريف سرور, شريف مكة, هروبًا من  1217شهر شوال سنة 

احملروقي, بعدما قابلوا حممد باشا والي مصر, الوهابيني, ليستنجدوا بالدولة, فنزلوا ببيت 

 وشريف باشا والي جدة ...

... ويف يوم اجلمعة خامس عشره حضرت مكاتبات من  1217شهر ذي احلجة احلرام سنة 

الديار احلجازية خيربون فيها عن الوهابيني أنهم حضروا إىل جهة الطائف ... فحضر الوهابيون 

.. فذهب مع الوهابيني وطلب من مسعود الوهابي أن يؤمِّره على إىل البلدة وكبريهم املضايفي .

العسكر املوجه حملاربة الشريف, ففعل, فحاربوا الطائف, وحاربهم أهلها ثالثة أيام حتى 

غلبوا, فأخذ البلدة الوهابيون واستولوا عليها عنوة, وقتلوا الرجال, وأسروا النساء 

اجلربتي, عبد الرمحن بن حسن, عجائب اآلثار يف . ]واألطفال, وهذا دأبهم مع من حياربهم

, 1217, أحداث سنة 2الرتاجم واألخبار )تاريخ اجلربتي(: دار اجليل, بريوت, لبنان, ج

 , وما بعدها[.548ص
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... وفيه وردت األخبار بأن الوهابيني استولوا على املدينة  1120شهر رجب الفرد سنة وقال: 

التسليم, بعد حصارها حنو سنة ونصف, من غري حرب, بل على ساكنها أفضل الصالة وأمّت 

حتلقوا حوهلا وقطعوا عنها الوارد ... ودخلها الوهابيون ومل حيدثوا بها حدثًا غري منع املنكرات, 

. ]تاريخ وشرب التنباك يف األسواق, وهدم القباب ما عدا قبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 [.91, ص1120سنة , أحداث 3اجلربتي )مصدر سابق(: ج

هـ, جهز 1216يف سنة  هدم الوهابية قرب احلسني وذكر العالمة األمني يف أعيانه قال: 

سعود بن عبد العزيز بن حممد بن سعود الوهابي النجدي جيشًا من أعراب جند, ويقول بعض 

مؤرخي اإلفرنج أنه يقرب من ستمائة هجان, وأربعمائة فارس, وغزا به العراق, وحاصر 

ذي  18ينة كربالء مغتنمًا فرصة غياب جل األهلني يف النجف لزيارة الغدير, ثم دخلها يوم مد

احلجة عنوة, وأعمل يف أهلها السيف, فقتل منهم ما بني أربعة آالف إىل مخسة آالف, وقتل 

الشيوخ واألطفال والنساء, ومل ينج منهم إال من متكَّن من اهلرب, أو اختبأ يف خمبأ, ونَهب 

, ونَهب احلضرة الشريفة, وأخذ مجيع ما فيها من فرش وقناديل وغريها, وهدم القرب البلد

الشريف, واقتلع الشباك الذي عليه, وربط خيله يف الصحن املطهر, ودّق القهوة وعملها يف 

. احلضرة الشريفة, ونهب من ذخائر املشهد احلسيين الشيء الكثري, ثم كّر راجعًا إىل بالده

, أعيان الشيعة: حتقيق وختريج: حسن األمني, دار التعارف للمطبوعات, ]األمني, حمسن

 [.629, ص, هدم الوهابية قرب احلسني 1بريوت, لبنان, ج

وسلَّط اهلل على هذه الرافضة طائفة ُتعرف بالنبوّية, سنّيون : وذكر ابن جبري يف رحلته قال

. ]رحلة الء الروافض أين ما وجدوهميدينون بالفتوة وبأمور الرجولة كلها ... وهم يقتلون هؤ

 [.196ابن جبري: ص

ال شّك أّنه ضل بسبب اخلالف يف العقيدة فرق كثرية, كاملعتزلة, ويف فتاوى ابن باز: 

ابن باز, عبد العزيز بن . ]واجلهمية, والرافضة, والقدرية, وغريهم, وأيضًا األشاعرة ضلوا ...

: مجع وترتيب د. حممد بن سعد الشويعر, نسخة عبد اهلل, جممو  فتاوى ومقاالت متنوعة

 3ج ,www.imambinbaz.org, إعداد وتنسيق موقع ابن بار pdfالكرتونية بصيغة 
 [.53التوحيد وما يتعلق به, مذهب األشاعرة هل هو حق أم ضالل, ص

خوفًا  كان الناس ال يستطيعون النياحة على احلسني  :نشوار احملاضرةوقال التنوخي يف 

من احلنابلة, قال أبي وابن عيَّاش: كانت ببغداد, نائحة جميدة حاذقة, تعرف خبلب, تنوح 

 بهذه القصيدة:

 واستهالَّ ال تغيضا[   ]أّيها العينان فيضا 
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فسمعناها يف دور بعض الرؤساء, ألن الناس إذ ذاك كانوا ال يتمكنون من النياحة إال بعّز 

ابلة, ومل يكن النوح إال مراثي احلسني وأهل البيت عليهم السالم سلطان, أو سرًَّا؛ ألجل احلن

قال: بلغين  -رئيس احلنابلة  -فقط, من غري تعريض بالسلف, قاال: فبلغنا أن الرببهاري 

 .أّن نائحة يقال هلا: ِخْلب, اطلبوها فاْقُتلوها

يدفعهم إىل كثري  الرببهاري: احلسن بن علي بن خلف كان رئيس احلنابلة وكانويف اهلامش: 

من أعمال العنف, فأخذوا يكبسون الدور, ويعرتضون البيع والشراء, وأرهبوا كل من ال يرى 

رأيهم, حتى إن األمام الطربي رضي اهلل عنه, صاحب التفسري والتاريخ, ظّل حبيس داره 

الذين مّدة, وملا تويف حالوا دون تشييعه ودفنه, وزاد شرهم وفتنتهم, واستظهروا بالعميان 

كانوا يأوون إىل املساجد, فإذا مّر بهم شافعّي املذهب, أغروا به العميان فضربوه بعصّيهم حتى 

التنوخي, . ]يكاد ميوت, األمر الذي اضطر اخلليفة الراضي أن يصدر بشأنهم منشورًا ...

د القاضي أبو علي احملسن بن علي التنوخي, نشوار احملاضرة وأخبار املذاكرة: حتقيق: عبو

كان الناس ال  124, 2م, ج1995, دار صادر, بريوت, لبنان, 2الشاجلي احملامي, ط

 [.233يستطيعون النياحة على احلسني, ص

يف احملرم ُقِتلت الشِّيعة جبميع بالد  -هـ 407أي: سنة  -يقول ابن األثري: يف هذه السنة 

القريوان, والنَّاس ُيسلِّمون عليه إفريقية, وكان سبُب ذلك أنَّ املعز بن باديس َرِكَب ومشى يف 

ويدعون له, فاجتاز جبماعة فسأل عنهم, فقيل: هؤالء رافضة َيُسبُّون أبا بكر وعمر, فقال: 

َرِضَي اهلل عن أبي بكر وعمر, فانصرفت العامَّة من فورها إىل درب "املقلي" من القريوان, وهو 

كر وأتباعهم؛ طمًعا يف النَّهب, َيجتمع به الشيعة, فقتلوا منهم, وكان ذلك شهوة العس

وانبسطت أيدي العامَّة يف الشيعة, وأغراهم عاُمل القريوان وحرَّضهم, وَسَبُب ذلك أنَّه كان قد 

أصلح أموَر البلد, فبلغه أنَّ املعز بن باديس يريد عزله, فأراد فساده, فُقِتَل من الشيعة خلٌق 

وقتلوا يف مجيع إفريقيَّة, واجتمع مجاعة منهم إىل كثرٌي, وُأْحِرقوا بالنَّار, وُنهبت ديارهم, 

قصر املنصور قريب القريوان, فتحصنوا به, فحصرهم العامَّة, وضيَّقوا عليهم, فاشتدَّ عليهم 

اجلو , فأقبلوا خيرجون والناس يقتلونهم, حتَّى ُقِتلوا عن آخرهم, وَلَجأ َمن كان منهم باملهديَّة 

, ذكر قتل الشيعة بإفريقية, 9كامل يف التاريخ )مصدر سابق(: ج.]الإىل اجلامع, فقتلوا كلهم

 [.295-294ص

ومازال أمر الشيعة يقوى مبصر, إىل أن دخلت سنة مخسني روى املقريزي يف خططه, قال: 

وثالمثائة, ففي يوم عاشوراء كانت منازعة بني اجلند وبني مجاعة من الرعّية, عند قرب كلثوم 

 -السلف والنوح, قتل فيها مجاعة من الفريقني, وتعصَّب السودان ]العلوّية, بسبب ذكر 
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[ على الرعّية, فكانوا إذا لقوا أحدًا قالوا له: َمْن خالك ؟, فإن مل يقل معاوية وإال -اجلند 

 [.381, ذكر مذاهب أهل مصر وحنلهم, ص3اخلطط املقريزية: ج. ]بطشوا به وشّلحوه ...

فلما قام هارون الرشيد يف اخلالفة, ووّلى القضاء أبا ملذاهب: وقال يف ذكر اختالف الفرق وا

بعد سنة سبعني  -أحد أصحاب أبي حنيفة رمحه اهلل تعاىل  -يوسف يعقوب بن إبراهيم 

ومائة, فلم يقلد ببالد العراق وخراسان والشام ومصر إال َمْن أشار به القاضي أبو يوسف, 

 رمحه اهلل, واعتنى به.

باألندلس احلكم املرتضى بن هشام بن عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد  وكذلك ملَّا قام

امللك بن مروان بن احلكم, بعد أبيه, وتلقَّب باملنتصر يف سنة مثانني ومائة, اختّص بيحيى بن 

حييى بن كثري األندلسي, وكان حّج ومسع املوطَّأ من مالك, إال أبوابًا منه ... وعاد إىل 

من الرياسة واحلرمة ما مل ينله غريه, وعادت الفتيا إليه ... فلم يقّلد يف سائر  األندلس, فنال

أعمال األندلس, قاٍض إال بإشارته واعتنائه, فصاروا على رأي مالك, بعدما كانوا على 

 األوزاعي.

... وكانت إفريقية الغالب عليها السنن واآلثار, إىل أن قدم عبد اهلل بن فروج, أبو حممد 

, مبذهب أبي حنيفة, ثم غلب أسد بن الفرات ابن سنان, قاضي إفريقية, مبذهب أبي الفاسي

 حنيفة.

ثم ملَّا وّلي سحنون بن سعيد التنوخي قضاء إفريقية بعد ذلك, نشر فيهم مذهب مالك, وصار 

القضاء يف أصحاب سحنون دواًل, يتصاولون على الدنيا تصاول الفحول على الشول, إىل أن 

فتوارثوا القضاء كما تتوارث الضيا , ثم إن املعّز  -وكانوا مالكّية  -بنو هاشم توىل القضاء 

بن باديس محل مجيع أهل إفريقية على التمّسك مبذهب مالك, وترِك ما عداه من املذاهب, 

فرجع أهل إفريقية وأهل األندلس كلهم إىل مذهب مالك إىل اليوم, رغبًة فيما عند السلطان, 

لدنيا, إذ كان القضاء واإلفتاء يف مجيع تلك املدن والقرى, ال يكون إال وحرصًا على طلب ا

, ذكر مذاهب 3. ]اخلطط املقريزية )مصدر سابق(: جملن تسّمى بالفقه على مذهب مالك ...

 [.365-364أهل مصر وحنلهم, 

عظيمة ثم دخلت سنة ثالث وستني وثالمثائة ... ووقعت فتنة روى ابن األثري يف تارخيه قال: 

بني السنة والشيعة, ومحل أهل سوق الطعام, وهم من الُسنَّة أمرأ على مجل ومسوها 

عائشة, ومّسى بعضهم نفسه طلحة, وبعضهم الزبري, وقاتلوا الفرقة األخرى, وجعلوا 

. ]الكامل يف التاريخ )مصدر يقولون: نقاتل أصحاب علي بن أبي طالب, وأمثال هذا من الشر

 [.632لت سنة ثالث وستني وثالمثائة, ص, ثم دخ8سابق(: ج
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وملا انساق ملك إفريقية إىل املعز بن باديس بن املنصور بن روى الناصري يف االستقصا, قال: 

بلكني بن زيري بن مناد الصنهاجي كان له رغبة يف مذهب أهل السنة خالف فيه أسالفه الذين 

ديني مبصر يومئذ املستنصر باهلل معد بن كانوا على مذهب الشيعة الرافضة وكان اخلليفة من العب

الظاهر بن احلاكم بن العزيز بن املعز لدين اهلل واملعز هذا هو الذي انتقل إىل مصر وبنى مدينة 

القاهرة وكان املعز بن باديس الصنهاجي ال تزال املراسالت واهلدايا ختتلف بينه وبني املستنصر 

ن املعز بن باديس ركب ذات يوم لبعض مذاهبه العبيدي صاحب مصر كما كانت أسالفهما ثم إ

ني أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما خوذلك يف أول واليته فكبا به فرسه فنادى مستغيثا بالشي

فسمعته العامة وكان مجهورهم سنيا فثاروا بالرافضة وقتلوهم أبرح قتل وأعلنوا باملعتقد احلق 

خري العمل وكانت هذه الواقعة يف أيام الظاهر ونادوا بشعار اإلميان وقطعوا من األذان حي على 

ستقصا ألخبار دول املغرب اإلالعباس الناصري, أمحد بن خالد, .]أبو العبيدي والد املستنصر

: حتقيق وتعليق ولدّي املؤلف: األستاذ جعفر الناصري, واألستاذ حممد الناصري, األقصى

 [.164ص ,1جم, 1954دار الكتاب, الدار البيضاء, 

أستاذ الفقه واألصول يف األزهر  -وقد نقل الشيخ عبد اجلليل عيسى أبو النصر 

ما ال جيوز فيه اخلالف صورًا من أزمة األمة يف كتابه  -الشريف, وعضو جممع البحوث الفقهية فيه.

 أنه هل جيوز للحنفي أن يتزوجفذكر إحدى املسائل الفقهية املبحوثة يف الفقه احلنفي  بني املسلمني

إن ذلك ال جيوز, ألنها تشّك يف إميانها, واإلميان ال يصّح إال إذا , واجلواب: املرأة الشافعية ؟

, ويف ذلك تعريض مبا جييزه الشافعي للمسلم أن يقول: أنا مؤمن إن شاء اهلل, كان مقطوعًا به

, فقال وكجواب بعض متعصيب الشافعية عندما سئل عن حكم الطعام الذي وقعت فيه قطرة نبيذ

أبو النصر, عبد اجلليل عيسى, ما ال جيوز فيه االختالف بني ] .يرمى لكلب أو حنفيعفا اهلل عنه: 

 [.96املسلمني: توزيع األخبار, ص

وكذلك ما نقله عن بعض متعصيب احلنفية وهو الشيخ أبو احلسن عبد اهلل الكرخي 

قرره علماء مذهبنا فهي إّما مؤّولة  كل آية أو حديث ختالف ماهـ(, حيث قال: 340املتوفى سنة )

, ومنها أيضًا ما نقله عن إيذاء املتعصبني بعضهم لبعض أنه حصل يف طرابلس الشام أو منسوخة

يف آخر القرن الثالث عشر اهلجري أنه ذهب بعض شيوخ الشافعية إىل املفيت وهو رئيس العلماء, 

ما ال جيوز . ]نًا من فقهائهم يعتربنا كأهل الذّمةقّسم املساجد بيننا وبني احلنفية, ألن فالوقال له: 

 [.101فيه االختالف بني املسلمني )م. س(: ص

 وإن مراجعة بسيطة لكتب الطبقات للمذاهب اإلسالمية املختلفة وهي تراجم لشخصياتهم

وعلمائهم سيدهشه كيف اعتدى بعضهم على بعض, وقتل بعضهم بعضًا, وعلى اجلميع أن 
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مجعي, حتى أن َشت يف األمة, واستمّرت بواسطة خميال اهلل بها من سلطان, َف

أحدهم يعترب مستند فتياه قول البشر, دون االستناد إىل آية, أو رواية صحيحة, 

فيستبيح األموال والدماء واألعراض, دون أن يرّف له َجفن, فإىل اهلل املشتكى 

األسود الذي ساده اجلور والظلم, والقتل والتشريد, من القرن من ذلك التاريخ 

سرية السالطني, وأفعال أهل نبذة من األول إىل هذا اليوم, وقد استعرضنا 

حتى صار التخّفي والكتمان طريق هواء من وعَّاظ السالطني والعوام, األ

 السالمة واألمان.

لفطرية إىل احلرية إّن الَتقيَّة عمل على خالف سجية اإلنسان وميوله ا

واألمان والعدالة, ومل توجد يف حياة الناس من ال شيء, إمنا ممَّا كان يعيشه 

اإلنسان من الضيق والضغط النفسي, ويشعر به من القهر واحلرمان 

واالضطهاد, فيمارس التقّية على ُكرٍه منه, ويتحّمل ما يتوّلد منها من الشعور 

                                                                                                                                       

حلروب اليت قامت باسم الطائفية مل جين اإلسالم منها خريًا يف كل تارخيه, فاعتربوا يا يتذّكروا أّن ا

 أولي األلباب.

لقد صّور الزخمشري جار اهلل, مدى اجلور والضغط النفسي الذي يلحق باإلنسان لرأيه 

 :ومذهبه, فقال 

 إذا سألوا عن مـذهيب مل أبـح بـه   

ــأنين   ــالوا بـ ــت قـ ــًا قلـ ــإن حنفيـ  فـ

ــًا ــأنين  وإن مالكيـ ــالوا بـ ــت قـ  قلـ

ــأنين  ــافعيًا قلـــت قـــالوا بـ  وإن شـ

ــأنين   ــالوا بـ ــت قـ ــًا قلـ  وإن حنبليـ

 وإن قلت من أهل احلديث وحزبـه 

 تعجبــت مــن هــذا الزمــان وأهلــه

 وأخَّرنـــي دهـــري وقـــدَّم معشـــرًا

ــين   ــت أن  ومــذ أفلــح اجلهــال أيقن
 

ــلم   ــي أســ ــه لــ ــه, كتمانــ  وأكتمــ

 أبيح الطـال وهـو الشـراب احملـرم    

 وهم هـم أبيح هلم أكل الكالب 

 أبــيح نكــاح البنــت والبنــت حتــرم

 ثقيــــل حلــــولّي بغــــيض جمسِّــــم

 يقولون تيس ليس يدري ويفهـم 

 فما أحد ِمْن ألُسـن النـاس يسـلم   

 علـــى أنهـــم ال يعلمـــون وأعلـــم

ــم   ــح أعلـ ــام أفلـ ــيم واأليـ ــا املـ  أنـ
 

 , آخر اجلزء[.284, ص4]الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل )مصدر سابق(: ج
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اة؛ لَيقَي نفسه وِعرضه وَماله من أذًى باالستضعاف وانتقاص حقوقه يف احلي

حميق, مع حلم دائم باخلروج منها, ليعيش حبرية حتت الشمس يف كل شؤون 

 حياته لو يستطيع, وليمارس مجيع حقوقه اليت َسَلبها اآلخرون.

إن ما مّت استعراضه من أحداث التاريخ, وتصرفات السالطني, 

يهّيجها هؤالء, هي حقائق ثابتة  وفتاوى وعَّاظهم, وما تصنعه الغوغاء عندما

غّطت مساحة تارخينا, وتوّزعت على أيامه, وأدخلت األمة يف صراعات 

وانقسامات ال تزال آثارها إىل اليوم, فنحن الزلنا نتقاتل على املاضي, دون أن 

نهتّم باملستقبل, وقد ال حيلو مثل هذا العرض للكثريين, ممَّن ال حيبون ذكر 

من ِعربها, ويقعون يف األخطاء نفسها اليت وقع فيها  املأساة, فُيحرمون

أسالفهم, كما سيغضب آخرون ممَّن اعتادوا متجيد القوة, وقاسوا حقانية الدول 

ومكانتها مبقدار ما هلا من سطوة وما حققته من فتوح, فيمجدون القوة على 

حساب القيم, وال شّك وال ريب أن كل املذكورين من الظاملني, سيفوزون 

قياس البطش والقوة, وُيثنى على دهائهم وقدراتهم اإلدارية والعسكرية, مب

وحسم ما مّر بهم من نزاعات, ولكن ما ينبغي أن نعلمه, أن هذا ليس كل 

القضية, فنحن نؤّرخ لدولة إسالمية, وهذا يعين أنها بالدرجة األوىل دولة 

فيها بتقواهم قيمّية, تقوم على أساس مبادئ الدين, ويرتقي أصحاب القرار 

وإنسانيتهم إىل حّد التغّلب على أهوائهم, وإخضا  نفوسهم ملا متليه عقيدتهم 

من سلوك وأخالق, ينعكس باملعاملة مع شعوبهم, وشعورهم باملسؤولية عن 

حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ الدماء, واألموال, واألعراض, 

 كام الشر  احلنيف.وإقامة العدل, وإشاعة االطمئنان, وإقامة أح

ومن العسري اّدعاء جناح أولئك احلّكام بالنظر إىل هذا التقييم, 

فاختالفنا بتقييم تلك الدول, وأولئك األمراء والسالطني, إمنا يرجع إىل 
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االختالف يف أسس التقييم, واليت ينبغي أن حنافظ فيها على األسس القيمية, 

يناهم أمراء املؤمنني, وتابعيهم من واملعنوية الدينية, مادمنا نؤّرخ عمَّن مسَّ

 الوالة والوعَّاظ والقادة والسالطني, أو تسّموا كذلك.

اجلمعي املسيطر على عاملنا  خيالوبذلك يظهر بكل وضوح خطر امل

اإلسالمي, والذي جيعل علماءه ومفكريه رهنًا مبا قاله اآلخرون, بدل أن 

يكونوا أبناء الدليل, فإذا أرادوا الدخول يف حبث مسألة فقهية, دخلوها مبتدئني 

 تعّمدباستعراض أقوال الفقهاء السابقني, فيشّكل ذلك منطلقًا قبليًا يتحكم دون 

حب عقوهلم إىل حيث كان الذين من قبلهم, فينسجون على ببحوثهم, ويس

منواهلم, واحلق أنه كان ينبغي عليهم أن يبحثوا أواًل يف دالالت آيات الكتاب 

الكريم, واحلديث الشريف, ثم يعرضون بعد ذلك ما توّصلوا إليه على ما 

ة توصل إليه السابقون, ويقارنون مواضع النظر واالختالف يف املسألة, ومعاجل

أسبابه, طلبًا للوصول إىل احلق من الشر  احلنيف, مضافًا إىل ما جيّر إليه ذلك 

 من النهج على نهج السابقني, واختاذ أقواهلم أدّلة.

, ابن عابدين, ونوح احلنفيإن الناظر يف فتاوى الشيخ 

وغريهم
1

اجلمعي بوضوح, كما يرى يف جنبات هذا املنهج  خيال, يرى آثار امل

طورة يف اتبا  اهلوى واالنقياد إىل العواطف والتعصب الناجم عن ظن مدى اخل

املرء امتالكه للحقيقة, وبطالن ما عداه, فيسر  إىل التكفري والتفسيق, واالتهام 

بالبدعة والضالل, ويؤّكد على عدم قبول التوبة, وحيكم بوجوب إزهاق 

ذلك من أحكام األنفس, وحّلية األموال واألعراض, دون وعي ملا يتجاوزه ب

 الشر  املبني.

كما يظهر له مدى خطورة إثارة الغوغاء, وشدة فتنتهم, وبالغ أذاهم, 

                                                           

 من هذا الكتاب. 129. راجع ص 1
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, والسعيد ]يوسف[        ... وأقول ختامًا: 

 َمْن اتعظ بغريه.

 ساسًا: تصور خاطئ للتقية عند بعض املسلمني

بعض املسلمني أن التقية عند الشيعة اإلمامية سرية مستمّرة وسلوك يعتقد 

دائمّي, ُيظهر به اإلنسان خالف ما يبطن من عقائد وأفكار, دون وجود خوف 

على النفس أو املال أو العرض, بنحٍو جيعل مذهبهم أقرب ما يكون إىل مذهب 

بنحٍو دقيق, وال باطين, ال يتمكَّن معه أحد من خارجهم أن يتعرف على عقائدهم 

أن يطَّلع على آرائهم الفقهية وأمورهم الدينية, فينشأ من هذا االعتقاد جدار مسيك 

يفّرق بني املسلمني, ويفتِّت وحدتهم, ومينع أي تفاهم وتقارب بينهم, بعدما 

تتحول حواراتهم إىل ما يشبه حوار الطرشان, وختّيم على قلوبهم ظنون الغّش 

لك كله هو جهل الكثريين من علمائهم, فضاًل عن واخلديعة, والسبب يف ذ

 عوامهم, باملعنى احلقيقي للتقية وبأدلتها.

ولو التزم أي واحد من هؤالء العلماء بقواعد التقوى وما يأمر به الدين 

احلنيف من التثّبت والتبّين قبل إلقاء التُّهم ميينًا ويسارًا؛ التضحت له أبعاد التقية 

نظر إىل نفسه وسريته وسرية َمْن َسَبقه من أئمة مذهبه وكبار  وحقيقتها بسهولة, ولو

فقهائه, ومعظمهم كانوا من امُلدارين للسالطني, وتوّلوا الكثري من املناصب العالية 

يف الفتيا والقضاء, لرأَى يف تلك السَِّير حدودًا من التقية أوسع بكثري مما يقبله الشيعة 

من أولئك املرضيني عنده كانوا مفتني وقضاة بنحٍو اإلمامية, والتَّضح له أن كثريًا 

 صوري يف العديد من احلاالت, بينما كان املفيت والقاضي احلقيقي هو السلطان.

لقد سكت أولئك القضاة واملفتون أو وافقوا على جتاوزات السالطني, بل 
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ذهب بعضهم إىل تربير تلك التجاوزات والدفا  عنها
1

 , بينما جيد أن كتب الشيعة

اإلمامية وروايات أئمة أهل البيت عليهم السالم تشدد على أن التقية جائزة ما مل 

يلزم منها فساد يف الدين, وأنه ال تقية يف الدماء, وأن على العامل أن يظهر علمه إذا 

ظهرت البد , إىل آخر ما هنالك من القيود اليت حتدد طبيعة سلوك العلماء والعوام 

وترسم حدودًا للعمل بالتقية تكفل حفظ الدين إىل جانب يف احملن واالبتالءات, 

حفظ األنفس واألموال واألعراض, ولو حصل تزاحم بني احلفظني فإنها تقدم 

صرحيًا حفظ الدين وجتعل كل غاٍل يرخص يف سبيل ذلك, وهذا سيد الشهداء وأبو 

ذلك يف قد جسد  األحرار اإلمام الثالث لشيعة أهل البيت أبو عبد اهلل احلسني 

 كربالء خري جتسيد, وتابعه على ذلك أولياؤه وحمّبوه يف كل زمان ومكان.

إن الباحث املوضوعي واملنصف ميكنه أن يكتشف بنفسه املعنى الصحيح 

للتقية, وسائر شروطها وحدودها, بالنظر يف أدلتها من اآليات والروايات, مع 

آلية والرواية ال ُتْثِبُت من حيث مالحظة أنه من املتفق عليه بني مجيع املسلمني, أن ا

املنطوق أو املفهوم أكثر مما تصلح أن تثبته وتدل عليه مطابقة والتزامًا حبسب قواعد 

اللغة والظهورات العرفية, فالنتيجة ال ميكن أن تكون أعّم من الدليل, لذا ال ميكن 

 ا عندهم.أن يتجاوز الشيعة يف عملهم بالتقية احلدود اليت رمستها أدلَّة ثبوته

ولو أن املنكر للتقية رجع إىل ما ذكره الفخر الرازي يف تفسريه الكبري من 

تفسري لآلية الثامنة والعشرين من سورة آل عمران, وما ذكره هناك من رأي اإلمام 

الشافعي يف التقية, وأنها جتري بني املسلمني كجريانها بني املسلمني والكافرين إذا 

                                                           

عامر , وكـمسلم بن عقيل, وهانئ بن عروةومسؤوليته عن شهادة  شريح القاضي. كـ1

, والكثري من فقهاء السالطني يف الدولتني عروة بن الزبري, وابن شهاب الزهري, والشعيب

وفقهاء الدينار والدرهم من األموية والعباسية ومن جاء بعدهم من األيوبيني واملماليك والعثمانيني, 

 املعاصرين, وكتربير القتل والفتك وإثارة احلروب بني املسلمني خبطأ االجتهاد.
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الكافرين شاكلت احلالة بينهم وبني
1

, ولو نظر يف تفسري الدر املنثور للجالل 

السيوطي
2

, وقرأ أقوال َمْن قال إنها جارية إىل يوم القيامة, وقارن ذلك مبا عند 

الشيعة اإلمامية, لَوَجَد أن ما عندهم ال يزيد على ما ذكره أولئك األعالم يف شيء, 

حث الروائي إن شاء اهلل, وستأتي اإلشارة إىل مزيد من ذلك يف البحث القرآني والب

بل سيجد أن ما عند الشيعة أضيق دائرة مما عنده, لتقييدهم العمل بالتقية بأال يلزم 

منها فساد يف الدين, وقوهلم بأنه إذا ظهرت البد  فعلى العامل أن يظهر علمه, 

بينما جيد أن ما عنده كان مطلقًا مل يرا  إال اخلوف على النفس أو املال أو العرض 

 غض النظر عن التحرز عن لزوم الفساد يف الدين. مع

إن إظهار احلقيقة للناس يقع بالدرجة األوىل على عاتق العلماء, ومن 

املالحظ أن كثريًا من احلقائق التارخيية والفقهية والعقائدية ال تزال خافية على األمة 

أبنائه من إىل عصرنا احلاضر, مع ما فيه من سهولة النشر والتحقيق, ومع ما عند 

الرغبة يف االطال  والتعلم, ولكنه توجد مع األسف يف مقابل ذلك عملية جتهيل 

متارس عن عمد, وكتمان للحق كذلك, وتوجيه للناس باإلعراض والكّف عن 

بعض األحباث, بل وحتى عن جمرد التفكري فيها, بدعوى عدم تشويش األفكار, 

 ق عقوهلم وتصديق كل ما يسمعون.واألخطر من ذلك كّله تربية العاّمة على إغال

إن طمس احلقائق الدينية يستدعي بطبيعته إهمال شخصيات من حّقها أن 

تربز, وإبراز شخصيات من حّقها أن ُتهمل, وتزويق أفعال رديئة, واحلّط من 

أعمال راقية عالية, يف عملية تزوير منّظمة يف عرض املواقف والشخصيات, وإال 

 ملن سأله كيف يروي عن رسول اهلل  احلسن البصريمباذا نفسِّر جواب 

                                                           

, 13, ص8, ج3. تفسري الفخر الرازي )املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب( )م. س(: مج1

 ( من سورة آل عمران.28تفسري اآلية )

 ( من سورة آل عمران.28, تفسري اآلية )29, ص2م. س(: ج. الدر املنثور يف التفسري باملأثور )2
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مباشرة مع أنه مل يدركه, فأجاب بأنه كان يرويه عن اإلمام علي بن أبي طالب 

ولكنه ما كان يقدر على ذكره يف تلك األزمان ,
1

, وكيف نفسِّر قتل 

كابرًا بعد كابر, وكيف نفّسر قبول الرواية عن  الطاهرين من عرتة الرسول 

اخلارجي املادح  عمران بن حطانحتى  يات املناوئة ألهل البيت الشخص

, وإهمال الرواية قاتل أمري املؤمنني علي  عبد الرمحن بن ملجم املراديلـ

عن شيعتهم وحمبيهم, حتى حاَر يف ذلك ابن حجر العسقالني
2
. 

                                                           

 .124, ص6. تهذيب الكمال يف أمساء الرجال )م. س(: ج1

عمران بن حطان كان رئيس اخلوارج وشاعَرهم, وهو الذي  :عمدة القاري. وقال البدُر العيين يف 2

باألبيات املشهورة. فإن قلت: كان ترُكُه من  َمَدح ابَن ُمْلَجم قاِتَل علي بن أبي طالب 

؟, قلُت: قال بعضهم )يقصد ابن حجر(:  الواجبات. وكيف ُيقَبُل قوُل من َمَدح قاِتَل علي 

إمنا أخرج له البخاري على قاعدته, يف ختريج أحاديث املبتد  إذا كان صادق اللهجة متدّينًا قلت .

ختريج حديثه. ومسلٌم مل خيرج حديثه. ومن أين كان له  )القائل العيين(: ليس للبخاري حجة يف

صدُق اللهجة, وقد أفحش يف الكذب يف مدحه ابَن ملجم اللعني ؟, واملتدين كيف يفرح بقتل مثل 

, 22. عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري: جحتى َيمَدَح قاتَله ؟! علي بن أبي طالب 

 .5853, حديث13ص

, باب عالمة اإلميان حب األنصار, يف تربيره 54, ص1سابق(: جوراجع: فتح الباري )مصدر 

, حيث يا علّي ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق :ملثل ذلك, وكيف فّسر قوله 

ال حيبك إال وقد ثبت يف صحيح مسلم عن علي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال له: قال: 

باطراد يف أعيان الصحابة؛ لتحقق مشرتك اإلكرام, ِلما , وهذا جاٍر مؤمن وال يبغضك إال منافق

هلم من ُحسن العناء يف الدِّين, قال صاحب املفهم: وأمَّا احلروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم 

بغٌض لبعض فذاك من غري هذه اجلهة, بل لألمر الطارئ الذي اقتضى املخالفة, ولذلك مل حيكم 

كان حاهلم يف ذلك حال اجملتهديَن يف األحكام, للمصيب  بعضهم على بعض بالنفاق, وإمنا

 .أجران, وللمخطئ أجر واحد, واهلل أعلم

ولكن يقال: كيف ميكن أن جنعل ما جاء يف شخص بامسه ساريًا يف غريه, ولو كان األمر كذلك 

اليت فلماذا مل يأت أمثاله يف حق غريه من طريق صحيح, وال أدري كيف ميَّز بني جهات البغض 
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كيف نفّسر صعود كل تلك الشخصيات القلقة يف إميانها وذات املاضي ثم 

ئ قبل إسالمها, واليت أثبت سلوكها وواقعها بعد إعالنها اإلسالم, أنها السي

عبد اهلل بن سعد بن أبي , والوليد بن عقبةالتزال على ذلك السوء بعده, كـ

, معاوية بن أبي سفيان, ومسرة بن جندب, واملغرية بن شعبة, وسرح

 وأضرابهم.

كانوا مجيعًا على اختالف ال شّك أن التاريخ يكتبه امللوك, وقد 

هو  عشائرهم من أمويني وعباسيني وغريهم, أعداء لبيت واحد, وملنهج واحد,

تبييض حماولة لتاريخ إىل تفسريهم لعرب قوم  اإلسالم احملمَّدّي األصيل, وقد سعى

                                                                                                                                       

تستلزم النفاق وبني اليت ال تستلزمه بعدما ورد النّص مطلقًا دون تعيني, وهل هناك من البغض ما 

 يفوق بغض من يستبيح اإلنسان قتله لو لقيه يف امليدان ؟!.

لقد ذهب نتيجة تلك احلروب الفظيعة ما يزيد على مئة ألف من املسلمني, ويورث الفرقة بينهم إىل 

إذا كان مثل هذا اجتهادًا يستحق فاعله األجر, فما الذي ميكن فعله ليرتتب عليه قيام يوم الدين, و

العذر, وملاذا ُيقتل القاتل بالقتيل وإمنا قد قتل شخصًا واحدًا ال غري, إمنا هو داء التعّصب املقيت, 

 بفعاهلم, وال أدري ملاذا مل يقّر خبطأ أولئك الذين -ولو مرحليًا  -حتى ال ندين أشخاصًا 

ناوؤوا علّيًا ال سّيما وأنه بإمكانه اّدعاء توبتهم بعد ذلك, فهذا أحسن خترجيًا, وأقّر لعقول األمة من 

كّل املسلم على املسلم حرام, اهلذيان, وال أقّل أنه مينع من تشريع قتل املسلم للمسلم, فإذا كان 

, باب النهي عن 8بق(: ج]صحيح مسلم )مصدر سا , كما روي عن رسول اهلل دمه, وماله, وِعرضه

, فكيف , اجمللس الثامن واألربعون[88, ص3ملرتضى )مصدر سابق(: جا , وكذلك: أمالي11الفحشاء والتهاجر, ص

ميكن أن يؤجر على قتله, علمًا بأن كل جرائم اإلبادة الطائفّية والعرقّية ميكن تصنيفها على أنها 

ء العلم قد بّشر مبذهب جديد يف تفسري التاريخ اجتهاد خاطئ يف أسوأ األحوال, حتى أن أحد أدعيا

, حيث أخرج مبوجبه مجيع أحداث تارخينا السوداء عن صفة الواقعية, املذهب العقليأمساه 

واّدعى أنها من أغاليط املؤّرخني, ال لشيء إال لينجو من حيّب من الّلوم على ما جنته يداه, مع أن 

ال ُيعَرف احلق  :التوبة باب واسع ميكننا افرتاض دخول َمْن حنّب فيه, وقد قال علّي 

, وال شّك أن هذا هو الصحيح بدل الرجال باحلق, اعرف احلّق تعرف أهله بالرجال, ولكن ُيعرف

 التالعب مبلّف التاريخ وحرمان األمة من ِعظاته ودروسه.
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وجوه قوٍم طاملا سوَّدها شنيع فعاهلم, وتربئة أيٍد ظاملة غامشة طاملا لطَّختها دماء 

, ولكنه هيهات أن تضيع صورة احلق على الباحث املستنري, لذا قد تكون املسلمني

أسهل وسيلة إلعدام احلق وإزهاقه إىل األبد هو إغالق ملفات األحداث واملنع من 

ذكرها أو تذكرها والبحث فيها, لتذبح احلقيقة يف هدوء تاّم, وصمت رهيب ال 

لى األلف, قد يبحث بعدها عن يشعر بها أحد, خشية أّن َمْن سيعثر منها أواًل ع

 الباء, وال ندري أين ستحط به عصا الرتحال يف حبثه عن احلقيقة.

إن أكرب مصاب حاق باإلسالم وحلق باملسلمني, هو إغالق العقول 

واضمحالل الوعي, حتى صار الكثري منهم جيمعون بني الضدَّين وبني النقيَضني, 

يستوي يف ذلك العوام مع الباحثني
1

الفطرة السليمة تأبى ذلك, ولكنها  , مع أن

 الرتبية املستدامة على عدم التفّكر والتعّقل.

لقد أغفل املسلمون عشرات األوامر القرآنية اليت حتّث الناس على 

استخدام عقوهلم والتفّكر فيما يعرض عليهم, حتى أن القرآن الكريم ميَّز بني 

... منهجني, فذكر منهج الكفار بقوله:         

   ]وذكر منهج الرسول ]الزخرف , :        

    ...ج ]فيستنبط من جممو  اآليات؛ أن املنطلقات ]يوسف ,

الفكرية للتعّصب والكفر واحدة, وهي إغالق العقول وعدم التثّبت والتحّقق ممَّا 

هو قائم شائع, إذ ما هو الفرق بني إعراض املتعصبني عن احلوار مع اآلخرين, 

وعن البحث والتحقيق فيما يصلهم من أفكارهم وعقائدهم, ومقابلتها مع ما 

هم لتمييز الصحيح من السقيم, وتقليد كل واحد منهم اآلخر فيما يقول دون عند

الرجو  إىل الكتب املعتمدة عند أصحاب الرأي املخالف كما تأمر به قواعد البحث 

                                                           

 من هذا الكتاب 65هامش ص . وإال كيف يرتّضون على القاتل والقتيل ؟!, كما مّر سابقًا يف 1

 معًا.وترضيهم على معاوية بن أبي سفيان وحجر بن عدي يف آٍن 
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العلمي, وبني إعراض الكفار عن البحث والتحقيق واالكتفاء بتقليد اآلباء 

 واألجداد.

حلوار والتثّبت والتحقيق, ال يراد إن البحث العلمي املطلوب القائم على ا

منه أن يتحول أحد عن عقيدته, فالتحّول حبّد ذاته ليس هدفًا, وإمنا اهلدف احلقيقي 

للحوار والبحث العلمي هو أن يطلع كل طرف على ما عند اآلخر بنحٍو دقيق, 

ت وليعلم أن ما يذهب إليه مبيّن على قواعد علمية, وأدّلة من القرآن والُسنَّة صحَّ

عنده, فإن أمكن بعد ذلك باحلوار والبحث والتدقيق, الوصول إىل نتائج مشرتكة, 

فهذا خري عظيم, وإن مل ميكن ذلك, َعَذَر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه, وهذا 

األمر يف غاية األهمية يف هذه الظروف اليت تداعت علينا فيها األمم, وصرنا غثاء 

ل اهلل كغثاء السيل كما بيَّنه حديث رسو
1

, وقد سلَب األعداء مّنا أجزاء من 

أرضنا, وملكوا مقدراتنا, وسلبوا األهّم من ذلك كله وهو إرادتنا, ومزَّقونا كّل 

ممزَّق, فدخل خّط املواجهة مع أعداء األمة إىل داخلها, لتصبح املواجهة بني أبنائها 

املادية واملعنوية على بدل أن تكون مع أعدائها, ولتبتلع هذه املواجهة كل قدراتنا 

 السواء.

إن قراءة واعية لكل أحداث التاريخ ُتظهر أنه كلما كان خّط املواجهة قائمًا 

                                                           

يوشك األمم تداعى عليكم تداعي  :, قال: قال رسول اهلل . عن ثوبان موىل رسول اهلل 1

األكلة على قصعتها, قال قائل منهم: من ِقلَّة حنن يومئذ ؟, قال: بل أنتم كثري, ولكنكم غثاء 

ائل: يا رسول كغثاء السيل, ولينزعنَّ اهلل من عدوكم املهابة منهم وليقذفن يف قلوبكم الوهن, قال ق

, , ورواه عن أنس بن مالك عن النيب اهلل وما الوهن ؟, قال: حب الدنيا وكراهية املوت

ورواه عن ثوبان بإسناد آخر. ]ابن طاووس, رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن 

, مطبعة نشاط, نشر مؤسسة صاحب األمر, قم, إيران, 1طاووس, املالحم والفنت: ط

, و: 278, ص5وكذلك يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل )م. س(: ج, 307هـ, ص1416

 , وغريها من كتب التاريخ واحلديث[.95, ص13م. س(: جفتح الباري بشرح صحيح البخاري )



149 

بني األمة مبجموعها, وبني أعدائها, كان النصر حليف األمة, وكلما كان خّط 

املواجهة يف داخل األمة وبني أبنائها, كانت اهلزائم واالنتكاسات من نصيبها, لذا 

السفه والتفاهة أن نساعد الكفر العاملي على أنفسنا ؟, وأن نعمل على  أليس من

إشاعة األباطيل لنفرق مشلنا بأيدينا بعد أن نهانا اهلل عز وجل عن ذلك, فقال عزَّ 

, ]النحل[          ...  ِمْن قائل:

           وقال:         

   ]األنفال[. 

       أمل يقل رّبنا يف كتابه الكريم:   

          ...  ]معتربًا بأن هنالك ]آل عمران ,

كلمة مشرتكة جيتمع عليها املسلمون وأهل الكتاب ترفع اخلصومة بينهم, فكيف 

وكعبتهم  ينبغي أن تكون احلال بني املسلمني, وبينهم كل كلمات رّبهم ونبّيهم 

 وأركان دينهم وكل ذلك واحد بينهم سواء.

ولقائل أن يقول: كيف ميكن اجلمع بني الدعوة إىل الوحدة اإلسالمية 

واالستناد إىل نواحي االتفاق, والنهي عن املخاصمة والنزا , وبني البحث 

والتنقيب يف أحداث التاريخ, فإن هذا سيؤدي إىل البحث فيما شجر بني املسلمني 

, وكذلك إىل البحث يف العقائد واآلراء واملباني الفقهية فاة رسول اهلل بعد و

 اليت تتصل بذلك, وهل ينسجم هذا مع الدعوة إىل الوحدة ؟.

واجلواب هو نعم بالتأكيد, فإن الفرقة احلاصلة بني املسلمني مل حتصل 

تد هذه الساعة, ودون أية أسباب, فإن عمرها قريب من عمر اإلسالم وجذورها مت

, إىل سقيفة بين ساعدة, واخلالف الذي حصل فيها على خالفة رسول اهلل 

, وما حصل فيها مرورًا بالفتنة ومقتل عثمان ومن ثم خالفة اإلمام علي 

وبعدها من حروب بني املسلمني, ثم تعمقت تواليها الفكرية مع تأسيس الفرق 
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األحداث, وقد رافقت  واملذاهب يف نهاية القرن األول اهلجري على خلفيات تلك

ذلك محالت إعالمية قوية مليئة بالدسائس والتشويهات وقلب احلقائق, مارسها 

من كان بيده القوة والسلطان, وحرض عليها ألسنته وأقالمه من شعرائه وفقهائه 

يف تلك األيام حول وال قوة, بل كانوا ومؤيديه, ومل يكن لشيعة أهل البيت

 ميارسون من الدفا  والرد إال النزر اليسري. مقهورين مضطهدين متخفني ال

واستمرت احلال على هذا املنوال يف معظم فرتات التاريخ, فشحنت 

الكتب وملئت النفوس وكثرت األقوال بالطعن عليهم, والشتم هلم, وإخراجهم 

بعض يف العصر احلديث عن حظرية اإلسالم, وكمل هذا املشوار الطويل مبا تبّثه 

مية وبعض احلكومات االستعمارّية عرب فضائيات خمصصة احلكومات اإلسال

لشيعة أهل  شحن النفوس بالبغضاء والكراهية, مما يللتحريض والفتنة الطائفية

, وما تنشره من كتب مدسوسة يف حقهم, ومنعها من نشر وتداول كتبهم, البيت

فتمت حتى ال يكاد يسمع بها بعض الكبار من علماء إخوانهم, فضاًل عن العوام, 

حلقة الظلم وأحكم إغالقها, وحتى نكون موضوعيني ال ننسى أيضًا َدْوَر الذين 

, وبعض من يفتقدون الوعي أغوتهم العصبية من عوام شيعة أهل البيت 

والرأي السديد من وعَّاظهم وخطبائهم, وبعض ما ميارسونه من ردة الفعل جتاه ما 

ني إال بّلة, واملوقف إال سوءًا, , مما ال يزيد الطحدث من مأساة ألهل البيت 

ومما خيتصر مصابهم بأعمال وأقوال وحتليالت ال تساعد عليها األدّلة الشرعية, 

, ويظّن معه اإلنسان أنه قد أدَّى وتصادم حقيقة عظمتهم, وطبيعة منهجهم 

واجبه جتاههم, وقام حبق واليتهم, مع أنه مل يزد الناس إال نفورًا وبعدًا عن 

 ن التعرف على حقيقتهم.منهجهم وع

إن الدعوة إىل الوحدة يف ظل هذه احلال البّد وأن تكون إما صرخة يف واد 

هدنة على دخن, ومجاعة على أقذاءال أثر هلا, وإمَّا وحدة كاذبة نفاقية, 
1

 ,

                                                           

أفبعد هذا الشر خري يا رسول حني قال له حذيفة بن اليمان, وقد ذكر الفنت:  . وذلك قوله 1

, واهلدنة: السكون, والدخن: احلقد, ومعنى اهلل؟, قال: هدنة على دخن, ومجاعة على أقذاء
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ليس هلا من مضمون وال ميكن أن تعمر, إذ كيف ميكن أن نكون متحدين وبعضنا 

 أو يعتقد بأنه خيدعه ويغشه يف قوله وفعله أو ... إخل.ال يعتقد بإسالم اآلخر, 

لذا البد للوحدة اإلسالمية لو يراد هلا أن تقوم حقيقة, من أن تكون 

وحدة قائمة على أساس البحث والتحقيق من ِقَبِل كٍل ملا عند الطرف اآلخر أصواًل 

النظر إليه يف  وفروعًا, وَتَلمُّس ما أراد كل فقيه أو متكلم الدفا  عنه, أو إلفات

مقالته وموقفه, وعندها سنجد أن الكثري الكثري من مسائل الفرو  واألصول ميكن 

أن تكون حمل اتفاق بني اجلميع, فإن بقيت بعد ذلك أشياء فهي مما يعذر بعضنا 

بعضًا فيه, ألنها ستكون مما ال يضر بأصل املطلب, بعد أن يدرك اجلميع حقيقة 

 .انتمائهم إىل أمة اإلسالم

إنها غاية نبيلة وحلم مجيل لرابطة مقدسة البد أن يعمل املخلصون على 

حتقيقها, السيما العلماء مبا ميكن أن يقدموه من حبوث تنري القلوب وتشرح الصدور 

 لتقّبل احلقيقة.

وبالرجو  إىل حبثنا جند أن ما ساعد على وجود الشبهة يف معنى التقية, 

أنها إظهار املرء خالف ما عقد عليه قلبه من هو ذلك االقتصار يف تفسريها على 

الرأي واالعتقاد, بسبب اخلوف على نفسه أو ماله أو عرضه, وهذا التعريف ال 

خيفى ما فيه من خلط بني الغاية وبني بعض وسائل حتقيقها, إذ التقية ليست إال 

احلفظ, وهي والتقوى مبعنى واحد كما تقدم يف البحث اللغوي, إال أنه اصطلح 

                                                                                                                                       

هدنة على دخنموس: هدنة على دخن: سكون لغلبة ال لصلح, : سكون على حقد, ويف القا

وهذه يكون احلقد دفينًا فيها, واألقذاء: مجع قذى, وهو ما يقع يف العني فيقذيها, ويف الشراب 

مجاعة :  فيفسده ... وأصل أقذاء: أقذاي, وقعت الياء بعد ألف أفعال فقلبت همزة, وقوله

وب وتغلل القلوب, بالعني املغمضة على الداء, : فكأنه شبَّه االجتما  على فساد الغيعلى أقذاء

املغمضة على األقذاء, فالظاهر سليم, والباطن سقيم. ]الشريف الرضي, حممد بن حسني, 

ق, 1422, مؤسسة دار احلديث الثقافية, قم, إيران, 1اجملازات: تصحيح مهدي هومشند, ط

 [.235ش, ص1380
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لى أن يسمى حفظ النفس عما يؤثم يف اآلخرة بالتقوى, وحفظ النفس عما ع

يهلك يف الدنيا بالتقية, وال ينحصر الوصول إىل احلفظ بإظهار املرء على لسانه 

خالف ما يستقر يف قلبه, فالوسائط لتحقيق ذلك كثرية منها السكوت يف بعض 

اد عن مرأى ومسمع املواقف, وكتمان األمر يف بعضها اآلخر, ومنها االبتع

الظاملني, واملداراة, فكل هذا من التقّية, وال داعي لالسرتسال وراء تفسريها 

بإظهار املرء على لسانه خالف ما يبطن, والتوسع فيه وجعله منشأ للشك يف كل ما 

 .يقوله أتبا  مدرسة أهل البيت

فالتقية ليست إال وسيلة حلفظ النفس, خيتار اإلنسان طريقتها حبسب 

الظروف املفروضة عليه, وضمن احلدود اليت رمستها اآليات والروايات الدالة 

على مشروعيتها, وال ميكن للنتائج أن تتجاوز حدود املقدمات, كما ال ينبغي ملن 

يعمل بشيء أن ينكره على غريه, فإن التقية حبدودها املرسومة مما يعمل به اجلميع, 

 ذلك فيما يلي من البحوث إن شاء اهلل تعاىل.وال جيحده إال املكابرون, كما سنثبت 
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 متهيد: هل حتتاج التقّية إىل دليل خاص

 

للدين اإلسالمي من جهة ارتباطها بأفعال تنقسم املنظومة التشريعية 

العباد إىل عبادات ومعامالت, حيث ختتص منظومة املعامالت بتنظيم سائر 

العالقات بني البشر, ما يرتبط منها بالتزاماتهم جتاه بعضهم بعضًا, وما يرتبط 

منها بعاداتهم وأعرافهم السلوكية, يف حني أن منظومة العبادات تقوم على 

يم التاّم للمشّر ؛ الذي يتفّر  عنه القيام مبجموعة من األعمال أساس التسل

حيدد هو شكلها, ومضمونها, وشروطها, وأجزاءها, بقصد امتثال أمره 

 والتقّرب إليه.

ومبا أن منظومة املعامالت تقوم على أساس تنظيم فعاليات األنشطة 

طة الواقعية املعاشة احلياتية املختلفة وتهذيبها, فإن هذا يعين االنطالق من األنش

ما قبل نزول التشريع يف املأكل واملكسب والروابط اإلنسانية املختلفة, مع تعديل 

أو حظر لبعض فعالياتها, وهذا يعين أن األصل يف هذه الدائرة هو أن يبقى كل 

شيء على ما هو عليه يف نظر الناس ما قبل التشريع مادام مل يرد بشأنه تشريع 

اإلباحة, فما يكون واجبًا يف نظرهم يبقى كذلك, وما خاص, وهذا يتجاوز 

يكون حمرمًا أيضًا يبقى كذلك, وهكذا املستحب واملكروه واملباح, وهو ما 

يؤسس بنحٍو واقعّي للسرية العقالئية اليت تعترب حجة شرعًا إذا حصلت على 

ل إمضاء املشر  بإقراره هلا, أو بسكوته عنها وعدم معارضتها, وبالتالي فإن ك

ما مل يتدخل املشر  بتعديله أو حبظره يبقى على حاله وال حيتاج إىل دليل لبيان 

 حكمه.

وملَّا كان سائر الناس متفقني على لزوم حفظ اإلنسان لنفسه وماله 

وعرضه, فإن هذا احلفظ يبقى أصاًل يف السلوك اإلنساني, حيتاج اخلروج عنه 
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وتهدف إليه, وقد بيَّنا فيما سبق أنها  إىل دليل, ومبا أّن التقّية إمنا تعين احلفظ

سلوك طبعي للبشر, وُسنَّة كونية؛ فإن الذي يلزمه إقامة الدليل إمنا هو املنكر 

هلا, ملخالفته للسنة الكونية وللسلوك الطبعي, الذي يؤسس للسرية العقالئية 

 اليت ال يزيد إقرارها على جمرد عدم معارضتها والتزام الصمت حياهلا, لذا فإن

التقّية ال حتتاج إىل دليل خاص؛ لكفاية السرية دلياًل عليها, مع سكوت املعصوم 

 .بل تأييده 

ولبيان هذا املطلب نراجع بعض األمثلة على عمل املشّر  احلكيم يف 

بعض أمناط السلوك اإلنساني والتكاليف الشرعية العائدة إليه
1

, سواء ما كان 

                                                           

مّلا شّر  املوىل جّل شأنه اجلهاد, بيَّن أنه سلوك على خالف السجّية اإلنسانية؛ خلروجه  أ. اجلهاد:. 1

, فإن لفظة ]البقرة[       ...  عن أصل احلفظ, فقال عّز من قائل:

    والسلوك اإلنسانيني, ولكن هذا السلوك قد تبّين أن القتال على خالف األصل يف الرغبة

, فأمَر ]البقرة[         ...  مّت تعليله وبيان أسبابه بقوله تعاىل:

 ...    بالقتال وعلَّله برفع الفتنة من حياة الناس, وقال يف آية أخرى: 

                 

      ]فإن الدفع خالف احلفظ, ولكنه أمر البّد منه يف بعض احلاالت]احلج , 

 حتى حيافظ على الدين وعلى النواميس األخالقية والقيم اإلنسانية السامية.

قد استدل على حرمة بعض األطعمة بنزول الوحي  فإن النيب  ب. تشريعات املأكل واملشرب:

          بتحرميها, مع كون الناس ما قبل التشريع يأكلونها, قال تعاىل:

                   

               ]يعين أن بعض تلك , وهذا ]األنعام

 احملّرمات كانت ستبقى على حلِّيتها لوال ما جاء يف التنزيل من حترميها, وهذا يؤكِّد ما ذكرناه.

لقد تدخَّل اهلل عزَّ وجّل يف تهذيب هذا القطا , فحرَّم بعض األنشطة  ج. قضايا التجارة واملكسب:

ري منظورة من الناس, أو معتربة ووضع الضوابط لبعضها اآلخر, وبيَّن أن هنالك فروقًا كانت غ

كتابه الكريم بني أصنافها ِمن ِقبلهم يف املرحلة السابقة على التشريع, فكان البّد من بيان ذلك يف 

                 فقال:
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منها حلفظ النفس أو املال أو العرض, أو ما كان منها جملرد املداراة وحسن 

املعشر, بل حتى يف تقسيمها على الواجب واحلرام و ما سوى ذلك من 

                                                                                                                                       

                     

                ]فقد مّيز املشّر    .]البقرة

بني مبادلة السلعة باملال مع الزيادة يف القيمة أي الربح, وبني مبادلة النقد بالنقد مع الزيادة مقابل 

الفارق الزمين بني األدائني أي الربا, ِلما هلذا النمط من االستثمار من آثار مدّمرة للحياة 

اإلنتاجية, فهو يزاحم االستثمارات الزراعية والصناعية لقّلة عوائدها أمام هذا النمط من 

االستثمار, مضافًا إىل سهولته وضآلة املخاطرة فيه, فإّن املشّر  حّرمه ومل يعترب للزمن جمّردًا عن 

السلعة مقابل جلبها اإلنتاج أّية قيمة, فلم جيوِّز الزيادة ألجله وحده, بينما جّوز الزيادة يف قيمة 

         وقال أيضًا: وعرضها, وهذا يوافق ما ذكرناه.

                    ]النساء[ ,

فحّرم أكل أموال اآلخرين دون سبٍب مشرو , وهو ما كان حيكم به العقالء على مر الزمان بنحو 

 كّلي وإن اختلفوا يف تشخيص مصاديقه.

فقد تدخَّل املشرِّ  لبيان بعض أحكامه اليت عّدهلا, فحظر بعضها وقيَّد بعضًا,  د. تشريعات الزواج:

               فقال يف كتابه الكريم: 

        ]أيضًا:وقال , ]النساء       ... 

               ]كما بيَّن بعض ما  .]النساء

 ...     يرتّتب على تلك الرابطة اإلنسانية, فقال عّز من قائل:

                

       ]يتدخل يف أصل تشريع الزواج, وما تعارف املشّر  مل ف .]النساء

عليه الناس من آدابه ورسومه, إّنما يف بعض جوانبه وجزئياته, فبّين حرمة الزواج من بعض 

النساء مما كان يعمله أهل اجلاهلية, وأشار إىل بعض حقوق الزوجة وطبيعة هذه الرابطة 

مما تقّدم أن كل التعديالت يف الشروط ويتَّضح  اإلنسانية, مما مل يكن يراعيه الناس يف اجلاهلية.

واألجزاء اليت يعتربها املشر  يف مسألة من املسائل خالفًا ملا تعارف عليه الناس, إمنا يفرضها 

بتشريع خاص يدل على اعتباره هلا, وما سوى ذلك يبقى على حاله كما جرى عليه الناس 

 وحبسب نظرهم إليه.
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األحكام, حيث يبقى كل شيء على ما هو عليه يف النظر العريف, إال ما بّين 

 املشّر  له حكمًا خاصًا.

َما ُجِعَلِت التَِّقيَُّة لُيْحَقَن ِبها الدَُّم, إن :َّنعم ما كان من قبيل قوله 

فإذا َبَلَغ الدََّم َفَلْيَس َتِقيٌَّة
1

التَِّقيَُّة يف ُكلِّ َضرورٍة وصاِحُبها  :, أو كقوله 

َأْعَلٌم بها حني َتْنِزُل به
2

,.فإنه ميكن أن يقال فيه أنه بيان لبعض شروطها 

األدّلة القرآنية على التقّية, وكذلك وحدودها كما رمسها املشرِّ , لذا فإن 

األدّلة من الُسنَّة الشريفة, هي يف معظمها أدّلة إرشادية حبسب املنشأ لقيام السرية 

عليها قبل التشريع, وإن هذَّبها املشّر  وأضاف إليها بعض القيود, مما يؤدي إىل 

عدم القول بأن منكر التقّية شرعًا هو الذي جيب عليه تقديم الدليل على 

مشروعيتها, سواء كان إنكاره هلا مطلقًا أو مقيَّدًا بعدم كونها من الكافرين, 

ألنه ال فرق عرفًا يف حفظ النفس واملال والعرض بني كونه من الكافرين أو من 

 الظلمة والطغاة من املسلمني.

واالستهجان للتهريج املثار حول املسألة, كما البّد من اإلنكار 

واستغالهلا بتقدميها بصور خاطئة؛ ليبغى بعض الفرقاء على بعض, بعد وضوح 

حكمها, و ممارستها ليل نهار ِمْن ِقَبل معارضيها, وِمْن َزَمن الصحابة رضوان 

اهلل تعاىل عنهم إىل هذه األيام, وبذات الِسعة, بل أكثر مما مارسها املوسومون 

بها, كما اتَّضح من البحوث السابقة
3

, وصار حالنا كمن وصفهم تعاىل يف كتابه 

...الكريم:                             

                    ]آل عمران[.

                                                           

 .16, احلديث220ميان والكفر, باب التقية, ص, كتاب اإل2. أصول الكايف )م. س(: ج1

 .13, احلديث219, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2. م. ن: ج2

 وما بعدها, من هذا الكتاب. 51, ص . راجع مناذج من تقّية الصحابة والتابعني وتابعيهم3
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 الدليل األول

  قوله تعاىل:                      

                            

             ]آل عمران[. 

 والبحث يف اآلية املباركة جيري من عدة وجوه:

 أواًل: القراءة

, أن يعقوب قرأ املبسوط يف القراءات العشرذكر ابن مهران يف كتابه 

  , وقرأها الباقون:َتقيَّة ِمْنُهْم َتتَُّقوْا َأن ِإالَّوحده اآلية:   1. 

قرأ يعقوب وسهل: َتقّية, وهو قراءة احلسن وقال يف جممع البيان: 

, والباقون: تقاةوجماهد
2
. 

وقرأ يعقوب تقّيةوقال البيضاوي يف تفسريه: 
3
. 

وقرئ تقّيةوذكره صاحب الكشاف قائاًل: 
4
. 

وقرأ جماهد ويعقوب تقّية, على وزن بقّية, وذكر البغوي يف تفسريه: 

ألنهم كتبوها بالياء, ومل يكتبوها باأللف مثل حصاة ونواة, وهي مصدر, 

                                                           

 .162. املبسوط يف القراءات العشر )م. س(: ص1

 .272, ص2القرآن )م. س(: ج. جممع البيان يف تفسري 2

, منشورات مؤسسة 1. البيضاوي, عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي, تفسري البيضاوي: ط3

 .248, ص1م, مج1990هـ, 1410األعلمي, بريوت, 

  183, ص1. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل )تفسري الكشاف( )م. س(: ج4
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يقال: تقيت تقاة وتقى وتقّية وتقوى
1
. 

كر الفخر الرازي يف املسألة األوىل من مسائل تفسري قوله تعاىل: وذ

...        ...  ]آل عمران[ :وقرأ يعقوب تقّية
2
. 

يف تفسريه هذه القراءة إىل جابر بن زيد, وجماهد,  القرطيبونسَب 

والضحَّاك
3
. 

, أنها وقىونقل ابن منظور يف لسان العرب عن التهذيب يف مادة 

قراءة محيد
4
. 

 ابن مهرانكما ذكره  يعقوبهو تلميذ  محيدوأقول: مبا أن 

وغريه, وهو من رواة قراءته, فتكون القراءتان قراءة واحدة, وهي قراءة 

يعقوب. 

 ثانيًا: الرسم القرآني العثماني

 عجمة بدل األلف, أي: وهو بالياء غري امل   وشبهه بتقّية ,

يساعد على اختالف القراءات السّيما وأن تنقيط املصحف وشكله قد حصال 

, وهو اّتقىمصدرًا لـ تقاةو تقّيةمتأخرين, يضاف إىل ذلك كون كلٍّ من 

ما ذكر يف البحث اللغوي, مما جيعل هلما معنًى واحدًا, فتلتبس إحداهما 

                                                           

, دار الكتب العلمية, 1ود الفراء الشافعي, تفسري البغوي: ط. البغوي, أبو حممد احلسني بن مسع1

 .224, ص1م, مج2004هـ, 1424بريوت, لبنان, 

 .1604, ص3. تفسري الفخر الرازي )املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب( )م. س(: مج2

 .57, ص4. راجع: اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطيب( )م. س(: ج3

 .وقي, مادة 377, ص15لعرب )م. س(: ج. راجع: لسان ا4
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 ويؤدي ذلك إىل اختالف القراءة. باألخرى

هو أن  تقيوليست مجعًا لـ وقىمصدر لـ تقاةومما يدّل على أّن 

اختالف القراءة ال خيرج باآلية عن كونها تعبريًا عن مراد الشار  الذي يف الواقع 

, فإذا أمكن اجلمع ليس إال واحد, ورواه الصحابة الكرام عن رسول اهلل 

بني القراءتني على معنًى واحد, كان هو املقصود حتمًا من اآلية الكرمية, وهو 

, وليست مجعًا وقى, مصدرًا لـتقاةهنا ليس إال احلفظ, فتكون بذلك 

 كما احتمله بعضهم. تقيلـ

 ثالثًا: أسباب النزول

مني ارتبطوا يظهر من أسباب نزول اآلية املباركة, أن نفرًا من املسل

بعالقات وطيدة مع بعض الكافرين, وألقوا باملودة إليهم, ومالوا يف حياتهم 

االجتماعية حنوهم, مما أوجد خشية على دينهم وإميانهم, فاملرء على دين 

خليله, واملخالطة املستمرة جتعل صاحبها يسّلم زمام أمره تدرجيًا للذين خيتلط 

املؤمنني وتأثر بعاداتهم وأعرافهم فقد معهم ويتوالهم, فإذا مل يكونوا من 

ينسلخ عن دينه ووالية ربه, ألن والية اهلل ال جتتمع مع البينونة عنه يف املعارف 

واألخالق واألحكام العملية, وقد نبَّه املوىل جلَّ شأنه إىل ذلك؛ فحرَّم توّلي 

هؤالء إال للضرورة
1
. 

                                                           

    . ولآلية املباركة نظائر كثرية يف القرآن الكريم تؤكِّد على ذات املطلب, كقوله تعاىل:1

                

                   

                ]وكقوله تعاىل: ,]املمتحنة   
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الدر املنثوريف  جالل الدين السيوطيقال 
1

يف  الشوكاني, واإلمام 

فتح القدير
2

 : أخرج ابن إسحاق, وابن جرير, وابن أبي حامت, عن ابن

عباس, قال: كان احلجاج بن عمرو حليف كعب بن األشرف, وابن أبي احلقيق, 

وقيس بن زيد, قد بطنوا بنفر من األنصار ليفتنوهم عن دينهم, فقال رفاعة بن 

عد بن خيثمة, ألولئك النفر: اجتنبوا هؤالء النفر املنذر, وعبد اهلل بن جبري, وس

من يهود, واحذروا مباطنتهم؛ ال يفتنونكم عن دينكم, فأبى أولئك النفر, فأنزل 

             اهلل فيهم: 

                 

                 

           ]آل عمران[. 

وروى الفخر الرازي يف تفسريه الكبري أربعة أقوال يف سبب نزوهلا, 

عن مقاتل أنها نزلت يف حاطب بن أبي بلتعة وغريه, أوهلا ما تقدَّم, وثانيها: 

ممَّن كانوا ُيظهرون املودَّة لكفار مكة, فنهاهم اهلل عنها, وثالثها أنها نزلت يف عبد 

اهلل بن أبّي وأصحابه, وكانوا يتوّلون اليهود واملشركني, وخيربونهم باألخبار, 

                                                                                                                                       

  ...  ]وعلى سبيل املقابلة قوله تعاىل:, ]اجملادلة       

                   

          ]فاآلية صرحية بلزوم أن ُيصّبر اإلنسان نفسه ]الكهف ,

إىل جانب أخيه املؤمن, ولو كان ذلك على خالف مصلحته وهواه وميوله النفسية, وعليه أن 

يتحمل ذلك, وأن ال يتبع من كان غافاًل عن ذكر اهلل مطيعًا هلواه ومفّرطًا يف أمر مواله, فنجده 

, ومل يقل: ُكن, ويف ذلك تأكيد واضح على    تعاىل قد صّرح بلزوم التحمل لقوله:

 مالزمة املؤمنني والتحّمل من أجل ذلك.

 ( من سورة آل عمران.28, تفسري اآلية )29, ص2س(: ج. الدر املنثور يف التفسري باملأثور )م. 1

 .381, ص1جفتح القدير اجلامع بني فيّن الرواية والدراية من علم التفسري )م. س(: . 2
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نها نزلت يف عبادة , ورابعها أويرجون أن يكون هلم الظفر على رسول اهلل 

بن الصامت, وكان له حلفاء من اليهود, ففي يوم األحزاب قال: يا نيب اهلل إن 

معي مخسمائة من اليهود, وقد رأيت أن خيرجوا معي, فنزلت هذه اآلية
1
. 

أو يف أولئك , حاطب بن أبي بلتعةواألنسب يف اآلية أنها نزلت يف 

ألن القرآن الكريم مّيز يف عباراته ليهود, النفر من األنصار الذين كانوا يتولون ا

بني أهل الكتاب وبني الكافرين, والذي جاءت به اآلية هو الكافرين, فال يصّح 

 املؤمننياخلطاب يف اآلية املباركة بلفظ كما أن جميء , الدر املنثورما روي يف 

 وأصحابه. عبد اهلل بن أبّيرأس املنافقني  ال يناسب

 اآليةرابعًا: معنى 

 وفيه مسائل:

للوالية عدة معاٍن, منها: املعونة, واملظاهرة,  املسألة األوىل:

واإلتبا , والنصرة, واحملبة, واملودة, وقد وردت هذه اللفظة يف عدة آيات من 

 الكتاب الكريم, وسياق كل آية هو الذي حيدد املراد من هذه اللفظة.

واملناسب هنا هو احملبة واملودة, ألنه ال يعقل بلحاظ عصر النّص, ومع 

احلفاظ على وصف اإلميان, أن يظاهر, أو يعني, أو يتبع, أو ينصر, املؤمن 

  الكافر دون املؤمن, فِمن قوله جلَّ وعال:              

    ...  ]ُيعلم أن املراد هنا هو املخالطة واملودة ]آل عمران ,

 واحملبة, مما يبقى معه اإلنسان حبسب ظنه على اإلميان دون ما يكون خمرجًا.

ولي: يف أمساء اهلل تعاىل:  :لسان العربيف  ابن منظورقال 

                                                           

 .1603, ص3. تفسري الفخر الرازي )املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب(: مج1
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بها, ومن الولّي هو الناصر, وقيل: املتوّلي ألمور العامل واخلالئق القائم 

أمسائه عزَّ وجّل: الوالي, وهو مالك األشياء مجيعها, املتصرف فيها ... 

والولي: ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته ... وقال ابن األعرابي: واىل 

فالن فالنًا إذا أحبه ... وقال: الولي التابع احملب
1
. 

الوالية وهي يف األصل ملك  :حممد حسني الطباطبائيوقال السيد 

تدبري أمر الشيء, فولي الصغري أو اجملنون أو املعتوه هو الذي ميلك تدبري أمورهم 

وأمور أمواهلم, فاملال هلم وتدبري أمره لوليهم, ثم استعمل وكثر استعماله يف 

مورد احلب لكونه يستلزم غالبًا تصرف كل من املتحابني يف أمور اآلخر, 

قرب والتأثر عن إرادة احملبوب وسائر شؤونه الروحية, فال خيلو إلفضائه إىل الت

احلب عن تصرف احملبوب يف أمور احملب يف حياته, فاختاذ الكافرين أولياء هو 

االمتزاج الروحي بهم حبيث يؤدي إىل مطاوعتهم والتأثر منهم يف األخالق 

لنهي بقوله: وسائر شؤون احلياة وتصرفهم يف ذلك, ويدّل على ذلك تقييد هذا ا

        ,فإن فيه داللة على إيثار حبهم على حب املؤمنني ,

وإلقاء أزّمة احلياة إليهم دون املؤمنني, وفيه الركون إليهم واالتصال بهم 

واالنفصال عن املؤمنني
2
. 

   قوله تعاىل: املسألة الثانية:      و ,   

...هنا مبعنى َغري, أي ِمن غري املؤمنني, كقوله تعاىل:          

...  ]وقوله تعاىل أيضًا: ]البقرة ,                  

   ...  ]ولفظ ]األنعام ,دون  خمتّص باملكان, وفيه معنى السفل

                                                           

 .407, صولي, مادة 15. لسان العرب )م. س(: ج1

, مؤسسة األعلمي للمطبوعات, بريوت, 1الطباطبائي, حممد حسني, امليزان يف تفسري القرآن: ط. 2

 , )بيان(.114, ص3م, ج2006هـ, 1427لبنان, 
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واالخنفاض واألقلية, فجلس دونه تعين يف مكان أسفل منه, وقيل لداللته على 

مباينة املكان, ودلَّ على أن من ختّير فيه كان مباينًا للذي يف املكان اآلخر فهو 

, وعليه فهي تعين غري مع غريتستعمل مبعنى  دونغريه, فصارت لفظة 

 نية واألسفلية.شيء من الدو

هنا البتداء الغاية, فيكون املعنى إن اهلل ينهاكم عن أن تلقوا    و 

 للكفار باملودة واحملبة واملخالطة واالّتبا  من غري أن تلقوها للمؤمنني.

...قوله تعاىل: املسألة الثالثة:               

 ...   فإنه جلَّ شأنه عدل بقوله: عمران[]آل ,       إىل لفظ عام

للتعبري عن الفاعل دون اإلشارة إىل إميانه, وهذا يدل على نهاية النفور والغضب 

الرباني من هذا التصرف, حتى سلب وصف اإلميان عن الفاعل, فلم يقل ومن 

يفعل ذلك منهم لريجع الكالم إىل املؤمنني, كذلك مل يقل ومن يفعل ذلك من 

ة يف الزجر عن هذا العمل, وعّقب ذلك مبا املؤمنني, وهو ما يشعر بنهاية القو

 يؤّكده ويبّين انقطا  الصلة بني الفاعل وبني اهلل تعاىل.

واآلية وإن كان سياقها سياق الزجر والتهديد, إال أنها أيضًا تشري إىل 

نتيجة مواالة الكفار واقعًا, وإىل مدى تأثري ذلك على املسلمني بسلخهم عن 

 دينهم وهجرانهم له.

جة أن َمْن يسلك مسلكًا نتيجته الرباءة من اهلل واالنقطا  عنه, والنتي

 فإن اهلل هو الذي سيتربأ منه ويِكله إىل نفسه من بداية سلوكه.

...  قوله تعاىل: املسألة الرابعة:        ...   آل[

, االستثناء هنا منقطع ألن التقرب من الغري خوفًا من دون عقٍد للقلب عمران[
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على مودته ال يعّد من الوالية له, ويف هذا من الداللة الواضحة على أن التقية 

هي يف الظاهر فقط والقلب غري راض, إذ ليست هي إال لدفع األذى خوفًا 

 وَفَرقًا ممن نظّن أذاه.

...: قوله تعاىلاملسألة اخلامسة:               

     ]زيادة يف التأكيد على وجوب احلذر وعدم ارتكاب هذا ]آل عمران ,

العمل اخلطري, وكذلك تنبيه وإيقاظ للمرتكب على أنه سيقف بني يدّي اهلل عزَّ 

التحذير, أنه  وجّل الذي سيحاسبه عن ذلك, كما أن فيه إشعارًا من خالل

تعاىل مّطلع على قلب عبده, عارٌف حبقيقة بواعثه إىل تصرفاته, فال ميكن للعبد 

 اختاذ األعذار الوهمية للفرار من عقوبته.

فاآلية الكرمية ظاهرة يف حتريم حمبة ومودة الكفار وَمن هو على شاكلتهم 

من املنافقني والظاملني
1

, وهذا يرسم فرقًا واضحًا بني ما ورد يف روايات التقّية, 

روايات باب اإلكراه, من إطالق لزوم متابعة الظاملني ولو بعض وبني ما ورد يف 

, فضاًل عن طاعتهم -وهو ما سيأتي بيانه بعد قليل  -ضربوا ظهرك بالسياط 

بته, ألنه مع ونصرتهم, مما جيعل فاعله حماًل لغضب اهلل تعاىل, ومستحقًا لعقو

اإلطالق ينعدم الفرق بني وجود املودة وعدمه, فالذي خيرج التظاهر مبتابعة 

الظاملني عن احلرمة, أن يكون هذا العمل قد صدر عنه تقّية, خلوفه على نفسه وما 

يلحق بها من املال والعرض اللذين يفديهما بنفسه, فاآلية ظاهرة يف الرتخيص 

ملعاملة, لدرء األذى عن النفس واملال والعرض, بالتقّية, واجملاملة, وحسن ا

والتقّية ملراعاة ذلك هي عّلة الرتخيص, فيجري حكم اجلواز حيث وجدت 

                                                           

       , وقال أيضًا:]هود[        ...  . قال تعاىل:1

           ]األحزاب[. 
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العّلة, سواء كان امُلتَّقى منه كافرًا أو مسلمًا ظاملًا, وما قاله بعضهم من أنها 

ين ُشرِّعت يف بداية عهد اإلسالم واملسلمون مستضعفون, وأما بعدما انتشر الد

وقويت شوكة املسلمني فال تقّية, فإنه ليس بسديد, ألنه مل يثبت نسخ هلذا 

احلكم, وألن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر اإلمكان
1
. 

كما ينبغي التنّبه إىل أن هذا القائل قد جعل مناط التقّية ضعف 

املسلمني, فينبغي أن تكون جائزة يف مجيع حاالت ضعفهم, ويف كل األزمان 

 ات أمام الكافرين وأمام الطغاة من الفاسقني.واألوق

... يف تفسري قوله تعاىل:  ابن كثريوقال          ... 

 ]آل عمران[ : أي إال َمن خاف يف بعض البلدان واألوقات من شّرهم, فله أن

يتقيهم بظاهره, ال بباطنه ونّيته, كما روى البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: 

إنَّا لنْكِشُر يف وجوه أقواٍم وإن قلوبنا َلَتْلَعُنُهْم
2
. 

وللفخر الرازي يف تفسريه الكبري كالم مفيد عن التقية, يورده يف ذيل 

 ه اآلية املباركة, قال:هذ

املسألة الرابعة: اعلم أن للتقية أحكامًا كثرية وحنن نذكر بعضها
3

: 

:أن التقية إمنا تكون إذا كان الرجل يف قوم كفار,  احلكم األول

                                                           

( من سورة آل عمران, 28, تفسري اآلية )248, ص3. راجع: تفسري البيضاوي )م. س(: ج1

, 8, ج3الغيب(: مجوكذلك: تفسري الفخر الرازي )املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح 

 ( من سورة آل عمران, وما ذكره من أحكام التقّية, احلكم السادس.28, تفسري اآلية )1603ص

 .69, ص4. صحيح البخاري )م. س(: ج2

, 1605, ص8, ج3. تفسري الفخر الرازي )املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب( )م. س(: مج3

 ( من سورة آل عمران.28تفسري اآلية )
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وخياف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان, وذلك بأن ال يظهر العداوة 

املوهم للمحبة واملواالة, ولكن بشرط باللسان, بل جيوز أيضًا أن يظهر الكالم 

أن يضمر خالفه وأن ُيَعرَِّض يف كل ما يقول, فإن التقية تأثريها يف الظاهر ال يف 

 أحوال القلوب.

هو أنه لو أفصح باإلميان واحلق حيث جيوز له  احلكم الثاني للتقّية:

 التقية كان ذلك أفضل, ودليله ما ذكرنا يف قصة مسيلمة.

أنها إمنا جتوز فيما يتعلق بإظهار املواالة  للتقّية:احلكم الثالث 

واملعاداة, وقد جتوز أيضًا فيما يتعلق بإظهار الدين, فأما ما يرجع ضرره إىل 

الغري كالقتل والزنى وغصب األموال والشهادة بالزور وقذف احملصنات واطال  

 الكفار على عورات املسلمني, فذلك غري جائز البتة.

ظاهر اآلية يدل على أن التقية إمنا حتل مع الكافرين  احلكم الرابع:

الغالبني, إال أن مذهب الشافعي رضي اهلل عنه أن احلالة بني املسلمني إذا 

 شاكلت احلالة بني املسلمني واملشركني حلت التقية حماماة على النفس.

التقّية جائزة لصون النفس, وهل هي جائزة لصون  احلكم اخلامس:

حرمة مال املسلم كحرمة  :ل أن حيكم فيها باجلواز, لقوله املال ؟, حيتم

, وألن احلاجة إىل املال َمْن ُقتل دون ماله فهو شهيد :, ولقوله دمه

شديدة واملاء إذا بيع بالغنب سقط فرض الوضوء, وجاز االقتصار على التيمم 

 .دفعًا لذلك القدر من نقصان املال, فكيف ال جيوز هاهنا واهلل أعلم

:قال جماهد: هذا احلكم كان ثابتًا يف أول اإلسالم  احلكم السادس

ألجل ضعف املؤمنني, فأما بعد قوة دولة اإلسالم فال, وروى عوف عن 
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التقّية جائزة للمؤمنني إىل يوم القيامةاحلسن أنه قال: 
1

, وهذا القول أوىل, 

ألن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر اإلمكان
2
. 

, فقال بعد أن ذكر املبسوطاحلنفي يف  السرخسيذلك وقد اختار 

وبه نأخذ, والتقّية أن يقي نفسه من العقوبة مبا يظهره كالم احلسن البصري: 

وإن كان يضمر خالفه, وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول: إنه من 

...  النفاق, والصحيح أن ذلك جائز لقوله تعاىل:       ...  

]آل عمران[
3
. 

فيظهر ممَّا تقدَّم أن احلكم جبواز التقية بني املسلمني ليس مما انفرد به 

 الشيعة اإلمامية.

والذي ينبغي اإلشارة إليه أن فتوى اجملوِّزين قائمة على أساس وحدة املناط 

يؤد إىل فساد يف احلالني, فإن احلفاظ على النفس مطلوب شرعًا بقدر اإلمكان ما مل 

يف الدين, كما تنص على ذلك بعض الروايات, وال فرق يف احلفظ بني أن يكون 

 حفظًا من كافر حاقد, أو من مسلم متعصب أو ظامل.

وعلى هذا النحو أيضًا ميكن ختريج فتوى من قال جبوازها إىل يوم 

 .عنه أيضًا عبد بن محيد, ورواية عوف عن احلسنالقيامة, كما يف رواية 

                                                           

 وقال احلسن: التقّية جائزة لإلنسان إىل يوم القيامة. وقد نقل ذلك أيضًا القرطيب يف تفسريه, قائاًل: 1

, ورواه البخاري يف صحيحه: 57, ص4]اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطيب( )م. س(: ج

 [.200, كتاب اإلكراه, ص4صحيح البخاري )م. س(: ج

, 1606, ص8, ج3التفسري الكبري ومفاتيح الغيب( )م. س(: مج. تفسري الفخر الرازي )املشتهر ب2

 ( من سورة آل عمران.28تفسري اآلية )

 .4068, ص12. املبسوط للسرخسي )م. س(: مج3



  172 

وُيفهم من كلمات الفخر الرازي أنه من القائلني بها تبعًا لإلمام 

الشافعي, بل ويتوّسع يف مواردها بتنقيح املناط أيضًا لتشمل املال فضاًل عن 

 النفس.

فاملتتبع ألقوال الفقهاء من سائر املذاهب اإلسالمية, ولسريتهم العملية 

يف هذه املسألة, حيصل على فتاوى كثرية وسلوك عملي قائم على العمل بها, 

يف مجيع مراحل تارخينا اإلسالمي, ماضيه وحاضره, يف حاالت اخلوف على 

مامية بالعمل بها, النفس أو املال أو العرض, ويثبت ذلك عدم انفراد الشيعة اإل

خصوصًا بعد ما نقلناه من فتاوى اإلمام الشافعي واإلمام السرخسي احلنفي, 

وغريهما من الفقهاء, بل حتى عن الصحابة والتابعني كما بيَّناه سابقًا يف مبحث 

التقّية يف الُسنَّة الشريفة ويظهر من البحوث املتعلقة باآلية الشريفة أن التقية ,

 م الدين.جائزة إىل يو

 الدليل الثاني

 قوله جلَّ وعال:                     

                            

                                 

       ]النحل[. 

 والبحث يف اآلية الكرمية من عدة وجوه:

 أواًل: أسباب النزول

أخرج ابن املنذر, وابن  :الدر املنثورروى جالل الدين السيوطي يف 
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أن يهاجر  أبي حامت, وابن مردويه, عن ابن عباس قال: ملَّا أراد رسول اهلل 

إىل املدينة قال ألصحابه: تفّرقوا عين, فمن كانت به قوة فليتأخر إىل آخر الليل 

ومن مل تكن به قوة فليذهب يف أول الليل, فإذا مسعتم بي قد استقرت بي 

ب, وعمار, وجارية من قريش األرض, فاحلقوا بي, فأصبح بالل املؤذن, وخبا

كانت أسلمت, فأصبحوا مبكة, فأخذهم املشركون وأبو جهل, فعرضوا على 

بالل أن يكفر فأبى, فجعلوا يضعون درعًا من حديد يف الشمس ثم يلبسونها 

إياه, فإذا ألبسوها إياه قال: أحد أحد, وأّما خباب, فجعلوا جيرونه يف الشوك, 

جبتهم تقّية, وأّما اجلارية فوتد هلا أبو جهل أربعة وأّما عمار فقال هلم كلمة أع

أوتاد ثم مّدها فأدخل احلربة يف قبلها حتى قتلها, ثم خّلوا عن بالل وخباب 

فأخربوه بالذي كان من أمرهم, واشتد على  وعمار, فلحقوا برسول اهلل 

: كيف كان قلبك حني قلت عمار الذي كان تكلم به, فقال له رسول اهلل 

قلت, أكان منشرحًا بالذي قلت أم ال ؟, قال: ال, قال: وأنزل اهلل: الذي 

...     ...  ]النحل[. 

وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن أبي حامت وابن مردويه 

واحلاكم وصححه, والبيهقي يف الدالئل, من طريق أبي عبيدة بن حممد بن 

عمار, عن أبيه قال: أخذ املشركون عمار بن ياسر, فلم يرتكوه حتى سّب 

ما  قال: شّر وذكر آهلتهم خبري, ثم تركوه, فلما أتى رسول اهلل  النيب 

: كيف جتد قلبك ؟, ُتِرْكت حتى نلت منك, وذكرت آهلتهم خبري, قال 

 ...  : فإن عادوا فعد, فنزلت:  قال: مطمئن باإلميان, قال

           ...  ]النحل[. 

وأخرج ابن سعد عن أبي عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر, يف قوله: 

...                ...  ]قال: ذلك عمار بن ]النحل ,
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...ياسر, ويف قوله:          ...  ]قال: ذاك عبد ]النحل ,

أبي سرح اهلل بن
1
. 

جممع البيانأيضًا يف  الطربسيوذكره 
2
. 

 ثانيًا: بيان معنى اآلية

 وفيه مسائل:

 . في تحقيق معنى اإلكراه1

 أ. اإلكراه لغًة

قيل: الَكْره والُكْره واحد حنو الضَّعف قال الراغب يف مفرداته: 

حيمل عليه والضُّعف, وقيل الَكْره املشقة اليت تنال اإلنسان من خارج فيما 

بإكراه, والكره ما يناله من ذاته وهو يعافه, وذلك على ضربني, أحدهما ما 

يعاف من حيث الطبع, والثاني ما يعاف من حيث العقل والشر , قال تعاىل يف 

  كتابه العزيز:              ...  ]أي تكرهونه ]البقرة ,

... الطبع, ثم بّين ذلك بقوله:من حيث                

 ...  ]وكرهت يستعمل فيهما مجيعًا, واإلكراه يقال يف محل ]البقرة ,

اإلنسان على ما يكرهه
3
. 

أمجع كثري من أهل اللغة أن الَكره والُكره لغتان, وقال ابن منظور: 

فبأّي لغة وقع فجائز, إال الفراء فإنه زعم أن الُكره ما أكرهت نفسك عليه, 

                                                           

 .249 -248, ص4. الدر املنثور يف التفسري باملأثور )م. س(: ج1

 .234 -233, ص6. جممع البيان يف تفسري القرآن )م. س(: ج2

 .كره, مادة 429 -428غريب القرآن )م. س(: كتاب الكاف, ص . املفردات يف3
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والَكره ما أَكَرَهَك غرُيك عليه, تقول: جئتك ُكرهًا, وأدخلتين َكرهًا ... قال ابن 

...بري: يدل على صحة قول الفراء قوله سبحانه:             

       ...  ]ومل يقرأ أحد بضم الكاف, ]أقول: ]آل عمران ,

ألن اإلميان إميان باملشاهدة وإميان بواسطة الدليل واحلجة, وما يكون َكرهًا هو 

إميان الدليل واحلجة, ألنه يغلب صاحبه ويكرهه على اإلميان انتهى[, وقال 

  تعاىل:              ...  ]ومل يقرأ أحد بفتح ]البقرة ,

الكاف, ]أقول: ألن النفس تكرهه ملا فيه من املوت واجلراحة[, فيصري الَكره 

بالفتح فعل املضطر, الُكره, بالضم, فعل املختار, ابن سيده: الَكره اإلباء 

 ُتَكلَُّفها فتحتملها, والُكره بالضم املشقة حتتملها من غري أن ُتَكلََّفها.واملشقة 

, ابن األثري: مجع مكره, إسباغ الوضوء على املكارهويف احلديث: 

وهو ما يكرهه اإلنسان ويشق عليه, والكره بالضم والفتح: املشقة, املعنى أن 

املاء, ومع إعوازه واحلاجة  يتوضأ مع الربد الشديد والعلل اليت يتأذى معها مبّس

إىل طلبه والسعي يف حتصيله أو ابتياعه بالثمن الغالي, وما أشبه ذلك من 

 األسباب الشاقة.

وأْكَرَهُه عليه َفَتَكاَرَهُه, وَتَكرَّهََ األمَر: َكِرَهُه, وأْكَرْهُتُه: محلته على 

أمر هو له كاره
1
. 

يعين محله عليه وهو واحلاصل مما تقدم أن إكراه اإلنسان على أمر 

 يعافه وال يريده فيفعله اضطرارًا ملا يوجد يف تركه من العسر واملشقة.

 ب. اإلكراه اصطالحًا

محل الغري على أمر ميتنع عنه, بأنه:  كشف اإلسرارعرَّفه صاحب 

                                                           

 .كره, مادة 81-80, ص12. لسان العرب )م. س(: ج1
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بتخويف يقدر احلامل على إيقاعه, ويصري الغري خائفًا به
1
. 

الغري على ما يكرهه محلوعرفه الشيخ األنصاري بقوله: 
2
. 

ويظهر من اآلية املباركة ارتباط مشروعية التقّية بوجود اإلكراه, وهو 

 ما سيكون له مزيد بيان يف حبث الحق.

 . في معنى: 2    

والشرح الكشف, يقال: َشَرَح فالن أمره, أي قال ابن منظور: 

يشرُحٌه َشْرحًا وَشّرَحُه: أوضحه, وَشَرَح مسألة مشكلة: َبّيَنها, وَشَرح الشيَء 

فتحه وَبيََّنُه وكشفه, وتقول أيضًا: َشَرْحُت الغامض إذا َفسَّْرَتُه
3
. 

أصل الشرح بسط اللحم وحنوه, يقال: وقال الراغب األصفهاني: 

شرحت اللحم وشرحته, ومنه شرح الصدر أي بسطه بنور إهلي وسكينة من جهة 

    , ]طه[        اهلل وَرْوٍح منه, قال تعاىل: 

   ]الشرح[ ,           ...  

وشرح املشكل من الكالم بسطه, وإظهار ما خيفى من معانيه, وعليه , ]الزمر[

الفتح والتوسعة واالنبساط لتقبل شيء, وشرح الصدر بالكفر, كناية فالشرح هو 

عن تقبله للكفر واعتقاده له, حيث إن قلبه قد انفتح وانبسط له
4
. 

                                                           

. البخاري, عالء الدين عبد العزيز بن أمحد, كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: 1

الكتب , منشورات حممد علي بيضون, دار 1وضع حواشيه: عبد اهلل حممود حممد عمر, ط

 , فصل اإلكراه.538, ص4م, ج1997هـ, 1418العلمية, بريوت, لبنان, 

, نشر جلنة حتقيق الرتاث, جممع الفكر 1. األنصاري, مرتضى بن حممد أمني, كتاب املكاسب: ط2

 .311, ص3هـ, ج1418اإلسالمي, قم, إيران, 

 .شرح, مادة 73, ص7. لسان العرب )م. س(: ج3

 .شرح, مادة 258قرآن )م. س(: ص. املفردات يف غريب ال4
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وشرح اهلل صدره بقبول اخلري, يشرحه شرحًا فانشرح, وسََّعُه لقبول 

 : احلق, َفاتََّسَع, ويف التنزيل               

  ...  ]األنعام[. 

 فشرح الصدر إذًا هو التوسعة واالنبساط بقبول شيء.

 . في اإلعراب3

 ذكر املفسرون يف إعراب اآلية املباركة عدة أقوال:

ما نسبه صاحب جممع البيان أ.
1
  إىل الزجاج من أن قوله تعاىل:  

   ...  ]يف موضع رفع على البدل من ]النحل ,الكاذبني وهو تفسري ,

للكاذبني, وال جيوز أن يكون رفعًا باالبتداء ألنه ال خرب هاهنا لالبتداء, فإن 

 قوله:                              ... 

 ]بكالم تام, وقوله:, ليس ]النحل ...       ...  ]النحل[ ,

...  خرب لقوله:        ...  ]النحل[. 

...وتقدير الكالم:            ]أي ]النحل ,

...  وأولئك هم من كفر باهلل بعد إميانه,            

   ...  ]ثم شر  بكالم جديد, ]النحل ,...          

                 ]النحل[. 

  ما ذكره صاحب امليزان وضّعفه, أن يكون قوله تعاىل:  ب.

         ...  ]بداًل من قوله تعاىل: ]النحل ,...    

       ...  ]يف اآلية السابقة, وقوله: ]النحل ,...     

                                                           

 .233, ص6. جممع البيان يف تفسري القرآن )م. س(: ج1
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     ]مجلة معرتضة, وقوله: ]النحل ,...    ...  

..., استثناء من ذلك, وقوله: ]النحل[     ...  ]مبتدأ خربه ]النحل ,

... أو القائم مقام خربه قوله تعاىل:       ...  ]النحل[
1
. 

وتقدير الكالم: إمنا يفرتي الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهلل, أي إمنا 

يفرتي الكذب َمْن َكفر باهلل من بعد إميانه, إال َمن ُأكره وقلبه مطمئن باإلميان, 

...ويكون قوله جلَّ وعال:             ]مجلة ]النحل ,

...اعرتاضية واقعة بني البدل واملبدل منه, وقوله:         

 ...  ]كالمًا جديدًا.]النحل , 

وهذان الوجهان على خالف ما يقتضيه التبادر والذوق السليم من 

مقابل كون اجملمو  كالمًا واحدًا, لكون انشراح الصدر بالكفر, إمنا هو يف 

 اإلكراه.

  أقول: وميكن تصحيح الوجه الثاني بأن يكون قوله تعاىل:    

                                   

 ...  ]بداًل من قوله تعاىل: ]النحل ,...         

...  ]وفّر  عليه ما يستحقونه من اجلزاء, وهو قوله: ]النحل ,...    

          ]النحل[. 

  ما ذهب إليه الكوفيون, وهو أن يكون قوله تعاىل:  ج.   

        ...  ]شرط وجوابه يدل عليه جواب:]النحل , ...   

                                                           

 , )بيان(.546, ص12-11. راجع: امليزان يف تفسري القرآن )م. س(: ج1
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    ...  ]فكأنه قال: َمْن كفر فعليه غضب من اهلل, ]النحل
1
. 

 فحذف اجلزاء األول لداللة الثاني.

  إن قوله تعاىل: ما ذكره صاحب امليزان:  د.        

  ...  ]شرط جوابه قوله جّل وعال:]النحل , ...       

...  ]وعطف عليه قوله: ]النحل ,...        ]النحل[ ,

وضمري اجلمع يف اجلزاء عائد إىل اسم الشرط )من( لكونه حبسب املعنى كليًا ذا 

 أفراد.

, استثناء من ]النحل[ ...     ... وقوله: 

, استدراك من ]النحل[ ...    ... عموم الشرط, وقوله: 

    االستثناء, فيعود إىل معنى املستثنى منه, فإن املعنى ما أريد بقولي: 

  ...  ]النحل[ ,...    ...  ]النحل[ ,

ويف جممو  االستثناء , ]النحل[ ...   ...  ولكن أريد به:

االستثناء بني الشرط  واالستدراك, بيان كامل للشرط, وهذه هي النكتة العرتاض

واجلزاء, وعدم تأخريه إىل أن تتم الشرطية
2
. 

فيكون معناه: َمْن كفر باهلل من بعد إميانه وهو منشرح الصدر لكفره 

أليم, وأمَّا َمْن كان مكرهًا ولكنه مستقر على فعليه غضب من اهلل وله عذاب 

 إميانه, فليس عليه ذلك الغضب.

ما ذكره الفخر الرازي يف تفسريه وحّسنه, وهو أن يكون قوله تعاىل:  هـ.

                                                           

 .233, ص6. راجع: جممع البيان يف تفسري القرآن )م. س(: ج1

 .546, ص12. امليزان يف تفسري القرآن )م. س(: ج2
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      ...  ]منصوبًا على الذم والتقدير, ]النحل ,

...     ]أعين: ]النحل ,       

     ...  ]النحل[
1
. 

...وبالتالي يكون قوله تعاىل:      ...  ]ابتداء ]النحل ,

 بكالم جديد.

 أيضًا كالوجهني األولني, مما يأباه الذوق السليم. وهذا الوجه

  أقول: وميكن تصحيح كالمه حبيث يكون قوله تعاىل:   

                                   

 ...  ]منصوبًا على الذم, وقوله: ]النحل ,...         

      ]تفريع للجزاء الذي يستحقونه بعد أن وصفهم ]النحل ,

 بأنهم هم الكاذبون.

وتقدير الكالم: إمنا يفرتي الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهلل وأولئك 

باهلل من بعد إميانه شارحًا صدره للكفر, ال َمن هم الكاذبون, أعين من كفر 

 ُأكره وقلبه مطمئن باإلميان, وأولئك عليهم غضب من اهلل وهلم عذاب أليم.

 واألوفق بسياق اآليات هو الوجهان )ج, د(, ألن قوله تعاىل:     

                          

, إمنا هو يف موقع الرد على املكذبني بآيات الكتاب الكريم, املتقدم ذكرهم ]النحل[

 يف اآليتني:                                

                                                           

 .102, ص7الكبري ومفاتيح الغيب )م. س(: ج. التفسري 1
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              ]و ]النحل ,                

                               

  ]النحل[. 

فالبد وأن يشمل مجيع أصناف املكذبني من الكفار واملنافقني, فشملهم 

            مجيعًا بقوله تعاىل: 

   ]وعليه فإما أن يكون قوله تعاىل: ]النحل ,     

 ...  ]شرط مبتدأ ال عالقة له مبا تقدمه, فهو بيان حلكم طائفة ]النحل ,

أخرى من املشركني, وإما أن يكون بدل بعض من كل, فهو بيان حلكم فريق 

خاص من أولئك املكذبني, فيمكن األخذ بأحد الوجوه الثالث والرابع, وكذلك 

تصحيحهما, وما بينهم من االختالف البسيط ال يؤثر يف وحدة اخلامس والثاني بعد 

 املؤدى.
 

 . في بيان معنى اآلية4

وحاصله إن من كفر باهلل من بعد إميانه إن كان شارحًا صدره للكفر, 

 فعليه غضب من اهلل, وله عذاب عظيم..

وأما إن كان مضطرًا إىل قول كلمة الكفر بلسانه, مع بقاء قلبه ثابتًا 

ميان, فإنه ليس عليه غضب من اهلل تعاىل, وال تبعة وليس له عذاب على اإل

عظيم, فتدل اآلية بظاهرها على جواز إعطاء كلمة الكفر باللسان مع بقاء 

 القلب مطمئنًا باإلميان, يف موارد اإلكراه واالضطرار, وهو ما يسمى بالتقية.

 

 . روايات ترتبط باآلية الشريفة5

, بإسناده عن مسعدة بن صدقة, قال: الكليينحممد بن يعقوب روى 

 قيل ألبي عبد اهلل  إن الناس يروون أن عليًا  قال على منرب الكوفة: أيها
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الناس إنكم ستدعون إىل سيب فسبوني, ثم تدعون إىل الرباءة مين فال تربؤوا مين, 

, إمنا قال: إنكم ستدعون إىل : ما أكثر ما يكذب الناس على علي فقال 

, ومل يقل: سيب فسبوني, ثم تدعون إىل الرباءة مين, وإني لعلى دين حممد 

: وال تربؤوا مين, فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون الرباءة ؟, قال 

ر بن ياسر, حيث أكرهه أهل مكة واهلل ما ذاك عليه وما له إال ما مضى عليه عما

 ...    ّل فيه: ه مطمئن باإلميان, فأنزل اهلل عّز وجبلوق

...  ]فقال له النيب ]النحل ,  عندها: يا عمار إن عادوا فعد, فقد أنزل

اهلل عّز وجّل عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا
1
. 

يقول:  عمرو بن مروان, قال: مسعت أبا عبد اهلل وأيضًا عن 

: رفع عن أميت أربع خصال, خطأها, ونسيانها, وما قال رسول اهلل 

...أكرهوا عليه, وما مل يطيقوا, وذلك قول اهلل عّز وجّل:           

                                            

                ...  ]وقوله: ]البقرة ,...           

      ...  ]النحل[
2
. 

 وال بأس هنا من اإلشارة إىل أمرين:

إنه إذا جاز إعطاء كلمة الكفر باللسان يف موارد اإلكراه  األول:

واالضطرار مع بقاء القلب مطمئنًا باإلميان, فإنه من األوىل جواز إعطاء ما هو 

األقل من ذلك كالرباءة من بعض الفرو  العقائدية أو الفقهية, وكذلك من 

ة أو السكوت األوىل جواز ما يكون أقل من إعطاء كلمة الكفر باللسان, كالتوري

عن اجلواب, أو ما يظهر منه املودة والوالء أو ما شابه مما يكون كافيًا للخالص, 

                                                           

 .10احلديث, 219باب التقية, ص, كتاب الكفر واإلميان, 2. أصول الكايف )م. س(: ج1

 .1, احلديث462, كتاب الكفر واإلميان, باب ما رفع عن األمة, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج2
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 بل ال جيوز إعطاؤها حينئٍذ لعدم حتقق اإلكراه اجملوز لإلعطاء.

ما أشار إليه العالمة الطباطبائي يف امليزان والثاني:
1

, يف ذيل البحث 

: إنها تشمل كل من أكره وقلبه مطمئن الروائي التابع هلذه اآلية املباركة, بقوله

باإلميان, فليس عليه أن يعّرض نفسه للقتل حبال من األحوال, وقد قال رسول 

لعمار: آمرك أن تعود إن عادوا, وهو ظاهر يف الوجوب, وميكن  اهلل 

استفادته من اآلية املباركة, فإن االستثناء فيها مل يرد على الشخص, بل ورد 

إكراه من اطمأن قلبه باإلميان, ومبا أن صريح االستثناء هو  على العنوان, وهو

جواز إعطاء ما يريدون على أن يكون اإلعطاء باللسان دون القلب, فإنه ال 

مساغ لإلباء وتعريض النفس للقتل وإلقاؤها للتهلكة, فيجامع هذا اجلواز 

 الوجوب دون اإلباحة.

مع القرينة, ألن أقول: وما ظاهره اجلواز ميكن محله على الوجوب 

اجلواز باملعنى األعم يشمل كل ما يصح عمله, أي اإلباحة واالستحباب 

 والوجوب.

وعليه تكون التقّية واجبة وليس جمرد أنها مباحة, وسيأتي للداللة على 

 ذلك مزيد من البيان, يف البحث عن الدليل يف الروايات إن شاء اهلل تعاىل.

 الدليل الثالث

 قوله تعاىل:                        

                                 

                                    

   ]غافر[. 

                                                           

 إليضاح العبارة., بتصرف يسري 550, ص12. امليزان يف تفسري القرآن )م. س(: ج1
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 أواًل: معنى اآلية

ذكر اهلل جلَّ وعال هذه اآلية املباركة ضمن آيات يتحدث فيها عن قصة 

مع فرعون, إذ أرسله اهلل تعاىل إليه وأيده باحلجة الدامغة,  موسى

واملعجزة الباهرة, فدعا فرعون إىل عبادة الواحد القهار, وأمره بالتخلي عما 

يّدعيه من الربوبية وأظهر له املعجزات من اليد والعصا, ثم تغلب على 

رعون السحرة, ولقفت عصاه ما كانوا يأفكون, فآمن به السحرة فأمر بهم ف

فقطعت أيديهم وأرجلهم من خالف وصلبهم على جذو  النخل إىل آخر 

القصة, وما فيها من أحداث وبالءات جسام, واتهم فرعون موسى بأنه ساحر 

كذاب, فقال: حلاشيته دعوني أقتل موسى, ويظهر من هذا االستئذان ما 

حة من تأثري على حاشية فرعون بعد ما جاء به من البينات على ص ملوسى 

نبوته ودعواه, وكأن احلاشية قد بدأت باحلرية والشك يف أمر فرعون, وصاروا 

... , فقول فرعون: خيافون من التعرض باألذى ملوسى   

 ...  ]تكشف عن وجود معارضة حمتملة لقتله, أو على األقل ]غافر ,

 هذا ما كان يشعر به فرعون.

ودار اجلدل يف جملسه, فقال رجل مؤمن من عشريته )مؤمن آل فرعون( أو 

قيل: كان  -أحد املقربني له من حاشيته )جمازًا(, كان قد كتم إميانه خوفًا من بطشه 

: -ولي عهده, وقيل: قائد شرطته, فيكون على هذا من آله؛ أي من املقربني 

...     ...  ]فهذه الدعوى ال تستحق القتل, مع ]غافر ,

أنه قد قّدم البّينة على دعواه, دون أن نستطيع رّد حجته, فقتله ليس عداًل, وهو أمر 

يسيء إىل فرعون, ثم أدىل ذلك املؤمن حجته متلّطفًا, ليكون ذلك أوقع وأبلغ تأثريًا 

رعون, هادفًا سلب فرعون يف نفوس حاشية فرعون وخاصته, بل وحتى يف نفس ف

, فقال هلم: إن كان موسى كاذبًا فيما جاء به فعليه كذبه, مربراته لقتل موسى 
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وإن كان صادقًا يف دعواه وتعرضتم له بسوء فالبّد أن يصيبكم بذلك بعض الذي 

ذهاب ملكهم  يعدكم به إن مل يكن كله, وكان فيما وعدهم موسى 

لتأمني ملكهم, ثم حتكي  وهالكهم, وهو خالف ما يريدونه من قتل موسى 

اآليات بعد ذلك إعالنه هلم عن إميانه مبوسى ودعوته هلم ليؤمنوا كما آمن, كما 

حتكي عن وعظهم وإرشادهم مرارًا, ولكنهم أمجعوا أمرهم على قتله فنجاه اهلل مما 

 ن.مكروا, وحاق بهم ما كانوا يعملو

 ثانيًا: داللة اآلية

, مؤمن آل فرعونتصف اآليات ذلك الرجل الذي كتم إميانه بأنه 

على الرغم مما كان يظهره من طاعة فرعون واالنقياد له, وقد حافظ بكتمانه 

لإلميان وإظهاره للكفر على قربه من فرعون, وكان كالمه سببًا لنجاة موسى 

 كتمان صريٌح يف الداللة على صحة من القتل, َوَوْصُفه باإلميان مع ال

عمله, بل هو الصحيح يف ظرفه, وليس اإلعالن, ألنه قد ترتبت عليه فوائد 

ولكيفية اعرتاض  مّجة ما كانت لتحصل من دونه, فاملتابع لقصة موسى 

هذا الرجل على مربرات فرعون لقتله, يدرك أنه يف اللحظات احلرجة قد متكَّن 

فظ الدين, وحفظ النيب الكريم بتقيَّته, كما حفظه هذا الرجل من إنقاذه, فح

لنفسه, وقد يقول قائل: إن احلافظ احلقيقي هو اهلل عزَّ وجّل, وهو الذي كان 

: ...قد قال ملوسى             ]وقال له وألخيه هارون ]طه ,

... عندما أمرهما بالذهاب إىل فرعون:                   

 ]فِحْفُظه تعاىل ملوسى ]طه ,  ,أمٌر حتمي بعدما وعده باحلفظ واملساندة

أْم مل يوجد, أو يقول: إن اآليات خترب عن  مؤمن آل فرعونسواء ُوِجد 

حادثة شخصية وقعت, ال يصح تعميمها إىل مواقف مشابهة, فالقصة ال 

 يستنبط منها حكم شرعي.

واجلواب: إن اآلية املباركة ظاهرة ظهورًا قويًا ال ريب فيه يف جواز 
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العمل بالتقّية, بعدما وصف اهلل تعاىل ذلك الرجل باإلميان على الرغم من 

 كتمانه إلميانه:                  ...  ]غافر[ ,

, فإنه جلَّ شأنه جيري إرادته وإذا كان اهلل تعاىل هو احلافظ احلقيقي ملوسى 

قد  مؤمن آل فرعونخالل أسباب وعلل خيلقها وتؤّثر كما يريد, و ظاهرًا من

 أكرمه رّبه فجعله واسطة إلنقاذ نبّيه وهّيأه هلذا الدور.

, إال أنها صرحية يف واآلية وإن كانت يف سياق سرد قصة موسى 

إميان َمْن َكتم إميانه عن الكافرين, وألفاظ القرآن الكريم ألفاظ ربَّانية خيتارها 

وىل تعاىل بدقة متناهية؛ لتعّبر كل لفظة عن معنى دقيق يراد إحضاره يف ذهن امل

السامع, واألصل يف االستعمال هو احلقيقة, فيكون إحضاره يف الذهن لتصديقه 

-تعاىل اهلل عن ذلك علّوًا عظيمًا  -واحلكم به على األمور, وإال كان ذكره لغوًا 
ة مع الكافرين, ولكنها إنصافًا تبقى بهذا , فتدّل اآلية الكرمية على جواز التقّي

البيان قاصرة عن الداللة على جواز ما يشبه ذلك بني املسلمني, وإن كان ميكن 

القول حبسب مناسبات احلكم واملوضو , أو ما يعبَّر عنه بتنقيح املناط, أن 

مؤمن آل فرعون  ,كان قد كتم إميانه خوفًا من بطش فرعون, وفرقًا من عذابه

, فعّلة الكتمان يكن يدري أنه سيأتي يوم يكون له دور يف إنقاذ موسى  ومل

إمنا كانت لدفع األذى عن نفسه, وال فرق يف ذلك بني كونه مسببًا من الكافرين 

أو من املسلمني, مع وحدة العلة فيهما, وهو ما أشرنا إليه سابقًا عند نقل 

إليه أيضًا ما روي من أنه قيل  األقوال يف التقّية وعدم حاجتها إىل دليل, ويشري

قال على منرب الكوفة: أيها  إن الناس يروون أن عليًا  :للصادق 

الناس إنكم ستدعون إىل سيب فسبوني, ثم تدعون إىل الرباءة مين فال تربؤوا 

, إمنا قال: إنكم : ما أكثر ما يكذب الناس على علي مين, فقال 

إىل الرباءة مين, وإني لعلى دين حممد ستدعون إىل سيب فسبوني, ثم تدعون 



  187 

 ومل يقل: وال تربؤوا مين, فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون ,

: واهلل ما ذاك عليه وما له إال ما مضى عليه عمار بن ياسر, الرباءة ؟, قال 

 ... حيث أكرهه أهل مكة وقبله مطمئن باإلميان, فأنزل اهلل عّز وجّل فيه: 

               ...  ]فقال له النيب ]النحل ,  عندها: يا عمار

إن عادوا فعد, فقد أنزل اهلل عّز وجّل عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا
1
. 

 ثالثًا: مقاربة بني أبي طالب ومؤمن آل فرعون

, بعد أن رأينا عظمة مؤمن آل فرعون, ودوره يف محاية موسى 

, إذ بقي يف محاية رسول اهلل  حتسن اإلشارة هنا إىل دور أبي طالب 

متظاهرًا ألهل مكة بأنه معهم وعلى ديانتهم فحافظ على مقامه فيهم واحرتامهم 

, وله من  له أطول مدة ممكنة, وهو يف كل حياته كان قريبًا وحاميًا حملمد

التلطف من تأييد دين اإلسالم ما مياثل ما فعله مؤمن آل فرعون, وما مياثل ما 

 جاء به القرآن الكريم:                  

                      ...  ]وقد ]غافر ,

 قوله: ُأثر عن أبي طالب 

مــن خــري أديــان الربيــة دينــا  ولقـد علمــت بـأن ديــن حممــد  
2

 

                                                           

 .10احلديث, 219باب التقية, ص, كتاب الكفر واإلميان, 2. أصول الكايف )م. س(: ج1
يوم اجتمعت قريش وكتبت صحيفة املقاطعة مع بين هاشم, يبلغهم فيها استمرار  . وهو من أبيات قاهلا 2

 :نصرته لرسول اهلل 

 جبمعهــم  إليــك يصــلوا  لــن واهلل

 خمافـــة عليـــك مـــا فانفـــذ ألمـــرك

 ناصـحي  انك وزعمت ودعوتين

ــا وعرضــت ــد دين ــه علمــت ق  بأن

 املالمـــة أو حـــذاري ســـّبة   لـــوال
 

 دفينـــــا الـــــرتاب يف أوسَّـــــد حتـــــى 

ــر ــذاك  وابشــ ــّر بــ ــه وقــ ــا منــ  عيونــ

 أمينـــا قبـــل وكنـــت صـــدقت ولقــد 

ــا الربّيـــــة أديـــــان خـــــري مـــــن  دينـــ

ــدتين ــًا لوجــ ــذاك مسحــ ــا بــ  مبينــ
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مبأمن من قريش ال يستطيعون قتله أو املبالغة يف  لقد بقي النيب 

يف أثناء حصار قريش لبين هاشم  أذّيته, ما بقي أبو طالب حيًا, فلّما توّفي 

يف الشعب املسمى بشعب أبي طالب, يف العام العاشر للبعثة النبوية, وهي ذات 

لرسول  عام احلزن, واملسمَّاة بـالسنة اليت توفيت فيها أم املؤمنني خدجية 

, واشتّد أذاها له بعد أن فقد َمْن , نالت قريش من رسول اهلل اهلل 

 حيميه.

على عمه,  من شدة حزنه  عام احلزنوإمنا مسي ذلك العام 

ومربيه وحاميه, وما قيمة عمه ورعايته ومحايته, أمام اإلميان برّبه, أكان حيزن 

عليه كل هذا احلزن لو كان كافرًا ؟, وهو الذي كان حيّض الناس على جعل 

اهلل  ليس وراء :روابطهم ومقاصدهم كلها متجهة حنو ربهم, فروي عنه 

منتهى
1

الناس إىل شيء وال يلتزم به, وتغلبه عاطفته وهواه ؟,  , أيدعو 

                                                                                                                                       

, إجالب قريش على بين هاشم وحصرهم يف 14جشرح نهج البالغة البن أبي احلديد )م. س(: 

, نقاًل عن ابن إسحاق, وقد نقل األبيات ابن حجر العسقالني يف مواضع خمتلفة 55الشعب, ص

 147, باب قصة أبي طالب, ص7وبلفظ قريب: فتح الباري بشرح صحيح البخاري )م. س(: ج

حصار قريش لرسول اهلل وخرب  ,2, وكذلك نقل األبيات اليعقوبي يف تارخيه )م. س(: جوما بعدها

, وكذلك: الذهيب يف تارخيه, وابن كثري يف البداية والنهاية, والزيلعي يف ختريج 31الصحيفة, ص

األحاديث واآلثار, والزخمشري يف الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل, ومقاتل بن 

فسرييهما, وابن اجلوزي يف زاد سليمان يف تفسريه, والثعليب يف تفسريه, والسمعاني والبغوي يف ت

املسري, والقرطيب يف تفسريه, وأبو حيان يف البحر احمليط, وأبي السعود واأللوسي والشنقيطي يف 

تفاسريهم, وابن كثري واحلليب يف سريهما, وابن هشام األنصاري يف مغين اللبيب, والفريوزأبادي 

دي يف خزانة األدب, وغريهم الكثري مما ال يف القاموس احمليط, والزبيدي يف تاج العروس, والبغدا

 متسع لذكرهم هنا.

. ابن طاووس, على بن موسى بن جعفر, إقبال األعمال: حتقيق: جواد القيومي األصفهاني, 1

, أعمال العشرة األوىل 47, ص2هـ.ق, ج1415, مكتب اإلعالم اإلسالمي,.قم, إيران, 1ط

 من ذي احلجة.
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 .معاذ اهلل أن يكون ذلك من رسول اهلل 

إن كل عاقل ميكنه أن جيزم جزمًا قاطعًا بالنتيجة السيئة إلعالن أبي 

طالب إميانه, إذ سيفقده ذلك مكانته يف قريش, ولن يتمكن بعد ذلك من محاية 

, فكان أن كتم إميانه ومحى بذلك نبّيه, وشجع أوالده على رسول اهلل 

 اللحاق به وحّث إخوانه على الدفا  عنه.

ربه بعد كل هاتيك الفعال احلميدة ؟, فيؤمن, كيف مل تدركه رمحة 

وقد رووا أن اهلل تعاىل لطيف بعباده وجيزي احلسنة بأحسن منها, ثم هو سبحانه 

حبسب زعمهم خيلق الكفر واإلميان يف قلب عبده, فلست أدري ملاذا مل يتجل 

 اهلل تعاىل بكرمه وإحسانه على هذا العبد احملسن املدافع عنه وعن نبيه 

ق يف قلبه اإلميان, مع أنهم يقولون إنه قد خلقه يف قلوب ألد أعداء رسول فيخل

 وأشد املؤلبني عليه كأبي سفيان وأمثاله.  اهلل

أوليس من الغريب حقًا ما رووه يف وفاته من أنه بقي على الكفر ومل 

له لو  ينطق بالشهادتني حتى فاضت روحه, أوليس من الغريب استغفار النيب 

أنه كافر مل يسلم, حتى نزلت يف ذلك حبسب زعمهم اآليات الناهية من كان يعرف 

           سورة براءة: 

            ]التوبة[. 

كيف يصح هذا وسورة براءة مدنية نزلت يف السنة التاسعة للهجرة, 

 وأبو طالب قد تويف قبل اهلجرة بثالث سنني, فيكون ما بينهما اثين عشر عامًا.

, َمْن آمن بين هاشم حول رسول اهلل  لقد مجع أبو طالب 

, والذي كان به وَمن مل يؤمن, وهو الذي وصله بولديه علي وجعفر 

إمض على أمرك وافعل ما أحببت, فواهلل يشجعه على املضي بدعوته قائاًل له: 
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ال أسلمك لشيء أبدًا
1

: , والذي كان يقول إذا راجعوه يف أمر حممد 

واهلل ما كذب ابن أخي قط فارجعوا
2

, أال يكفي هذا للداللة على إميانه مبا 

, فلما تويف رضوان اهلل عليه اشتد أذى قريش لرسول اهلل جاء به ابن أخيه 

. 

إن كل عاقل جيزم جزمًا قاطعًا بالنتيجة السيئة, وضيا  تلك احلماية لو 

أعلن أبو طالب إسالمه, فيفقد مكانته يف قريش وال يتمكن بعد ذلك من محاية 

مرار , فكانت حكمة الكتمان ومداراة القوم أجنع سبيل إىل استرسول اهلل 

 بالقيام بأمر دعوته وتكثري أتباعه. النيب 

ولو كان أبو طالب رضوان اهلل عليه يقف موقفه هذا تبعًا لعاطفته كما 

وعن  يذهب إليه البعض, لرد ابنيه عليًا وجعفرًا عن اإلميان برسول اهلل 

اللحاق به, لتسفيهه دين قريش, فإن الذي تقتضيه العواطف اإلنسانية واحلمية 

ائرية هو عدم تسليمه ابن أخيه حتى ال يؤذوه, لكنها ال تقتضي تشجيعه العش

على دعوته املسفهة لدينه ودين قومه, بل إن ما شهدته الدعوة اإلسالمية من 

صّد اآلباء واإلخوان ألبنائهم, وإيذائهم هلم لردِّهم عن اإلسالم, وما نشهده 

لون عن دين أو مذهب يف هذه األيام من استمرار هذه احلال مع الذين يتحو

آبائهم, رغم تراخي التشدد يف كثري من األمور, هو خري شاهد على حقيقة 

الدافع اإلمياني لشيخ قريش وسيد بطحائها؛ إذ كيف يعقل أن ال تتواجد عنده 

تلك العصبّية, والقضية إمنا كانت يف وسط عشائري وقبل ما يزيد على ألف 

لكنه شنآن دفني يف النفوس لرسول اهلل وأربعمئة عام, يف جمتمع صلف قاٍس, و

  وحلماته األبرار ترعر  يف نفوس قوم من الطلقاء فأّسسوا له, ومضى عليه

                                                           

 .464, ص1السرية النبوية: نشر دار إحياء الرتاث, لبنان, بريوت, ج. ابن كثري, أبو الفداء, 1

 .463, ص1. املصدر نفسه: ج2
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آخرون يف غفلة مل يتبيَّنوا فيها ما يأخذون, علمًا بأن ما استندوا إليه من الرواية 

, واملمالئني لألمويني والعباسينيال خيلو سنده من املخالفني لعلّي 
1

 , كما

قال حني وفاته كلمة مل يسمعها أو  أن بعضه قد جاء يف متنه أن أبا طالب 

 يفهمها الراوي, فكان عدم فهم الراوي أساسًا لذلك الظلم !.

إن صرا  األمم واحلضارات ال خيتم باهلزمية العسكرية إلحدى 

احلضارتني, فقد تعيد احلضارة املهزومة إنتاج نفسها بطرق خفية, ال تلبث بعدها 

أن تعيد الكّرة وترجع إىل عامل الظهور من جديد, أومل يكن هذا مصري املغول 

بعدما فتحوا العامل اإلسالمي, فكان أن أسلم املغول وصاروا جزءًا من احلضارة 

اإلسالمية, واألمة اإلسالمية ذاتها مل تنج من أمثال تلك احملاوالت, 

يث, وتوّلي املنافقني فاإلسرائيليات املبثوثة يف بعض كتب التفسري واحلد

واملرتّدين, وتسلط األمويني والطلقاء عمومًا على مقدَّرات املسلمني, حتى 

اجتمع منهم الكثري يف املناصب العليا للدولة اإلسالمية, أو كان هلم وألوالدهم 

 فيها تأثري كبري.

 وحنن إمنا نشري إىل ذلك ألن الروايات اليت ذكرت بقاء أبي طالب 

بوضوح, ومن  ايات آحاد ضعيفة, يظهر فيها العداء لعلي على دينه رو

                                                           

 . حتى قال شاعرهم:1

 وحنن بنو عمه املسلم  وأنتم بنو بنته دوننا

]ابن حجر العسقالني, أمحد بن علي, اإلصابة يف متييز الصحابة: حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد 

هـ, 1415, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 1املوجود, الشيخ علي حممد معوض, ط

, والبيت لعبد اهلل بن املعتز خياطب الفاطميني, وقد فخر به املنصور 202, ص7م, ج1995

د بن عبد اهلل بن احلسن ملا خرج باملدينة فكاتبه الكتابات املشهورة, ومنها: وقد العباسي على حمم

 وله أربعة أعمام, فآمن به اثنان أحدهما أبي, وكفر به اثنان أحدهما أبوك[. بعث النيب 

 .بالكفر يف سلوكهم السياسي مع أبناء علّي وفاطمة  فكانوا يستخدمون اتهامهم أبا طالب 
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, للسيد أسنى املطالب يف جناة أبي طالبأراد التفصيل فلريجع إىل كتاب 

أمحد بن زيين دحالن مفيت الشافعية يف املدينة املنورة, وإمام احلرم النبوي ,

 ها.للعالمة اخلنيزي, وغري أبو طالب مؤمن قريشالشريف, وكذلك كتاب 

 الدليل الرابع

  قوله تعاىل:                      

                                          

                                    

     ]فصلت[. 

 

 أواًل: املعنى اللغوي

             :قال الراغب : :املساواة

املعادلة
1

 اآلية أنه ال مساواة وال معادلة بني احلسنة والسيئة., فمعنى 

          :الدفع: اإلزالة بقوة
2
. 

   : :النزغ: دخول يف أمر إلفساده, قال تعاىل...   

              ...  ]يوسف[
3
. 

 

 ثانيًا: معنى اآلية

جاءت هذه اآلية املباركة يف سياق آيات تتحدث عن إعراض الكفار 

, وقد حكى اهلل تعاىل يف أول السورة مقالتهم, وذكر عن دعوة رسول اهلل 

                                                           

 .سواء, مادة 251يف غريب القرآن )م. س(: كتاب السني وما يتصل بها, ص. املفردات 1

 .دفع, مادة 369, ص4. لسان العرب )م. س(: ج2

 .نزغ, مادة 488. املفردات غريب القرآن )م. س(: كتاب النون وما يتصل بها, ص3
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 حالتهم بقوله:                                      

                ]وكذلك قوهلم: ]فصلت ,...     

                   ]فكان دأب املشركني ]فصلت ,

ومقابلتها باجلفاء والعداء, فهم ال يريدون أن  اإلعراض عن دعوته 

يتفكَّروا فيما يتلوه عليهم, وال فيما يبّينه هلم من األدّلة وفيما يظهره من 

املعجزات, بل وأكثر من ذلك كانوا إذا تال عليهم القرآن الكريم رفعوا أصواتهم 

ديًا حتى ال يسمعوا ما يقول, إضافًة إىل األذى املتعمد له وللمسلمني ما

 ومعنويًا, فكان حاهلم وحاله أقرب ما يكون إىل قول الشاعر:

 أريد حياته ويريـد قتلـي  
 

عــذيرك مــن خليلــك مــن مــراد  
1

 
 

إنه يدعوهم إىل ما خيلصهم من جاهليتهم وإىل ما يسعدهم يف دنياهم 

وآخرتهم, فيقابلونه باألذى واإلعراض, ولكن الدعوة إىل اهلل ليست جمرد 

ا هي تعبري عن حب ورمحة إهليني لإلنسان, والرحيم ال إبالغ كلمات, إمن

أن يتعهدهم بالصرب واألناة, وخّط  يكون إال رحيمًا؛ لذلك أمر رسول اهلل 

 طريقه يف الدعوة ومعاجلة األمور مبيِّنًا يف البداية حقيقة حاله وحاهلم قائاًل: 

              فبما أنك نيّب من عند اهلل يا حممد, البّد أن ,

تكون حمسنًا وال تنقض غرضك برد إساءتهم باإلساءة, فإن من عادة الناس 

نسيان ما يفعلونه, وتذّكر ما جيري عليهم, فال تسئ إىل أحد منهم حتى ال 

حيمل عليك ذلك فيكون حاجزًا له عن اإلميان بك واللحاق بدعوتك, فعدم 

بني طبيعة الدعوتني والعملني, وكذلك هو يف طريقة التعامل بني  االستواء هو

الفريقني, فأمره أن يدفع أذاهم باليت هي أحسن, فإذا الحظوا حسن خلقه, 

                                                           

حني أتاه عبد الرمحن بن ملجم يبايعه  . والبيت لعمرو بن معديكرب, وقد متّثل به اإلمام علي 1

 [., خرب مقتل علي 115, ص6باخلالفة. ]شرح نهج البالغة )م. س(: ج
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ومجيل فعاله, رجعوا إىل رشدهم وندموا على إساءاتهم, وقد ملك قلوبهم 

 بأخالقه حتى وصفه رّبه يف كتابه الكريم قائاًل:             

 .]القلم[

مكة املكرَّمة عند فتحها, فلما حاذى بكتيبة  دخل رسول اهلل 

األنصار أبا سفيان, ناداه أبو سفيان: يا رسول اهلل, أمرت بقتل قومك !, فإنه 

زعم سعد ومن معه حني مّر بنا أنه قاتلنا وقال: اليوم يوم امللحمة, اليوم 

, : ال يا أبا سفيان, اليوم يوم املرمحةتستحّل احلرمة ... فقال رسول اهلل 

يا معشر قريش, ويا أهل مكة, ما ترون أني فاعل وخاطب أهلها قائاًل: 

بكم؟, قالوا: خريًا, أخ كريم وابن أٍخ كريم, ثم قال: اذهبوا فأنتم 

الطلقاء
1

, فلم ُيلحق بهم أذًى, ومل يأخذ منهم مااًل, بل قابلهم بالعفو 

والصفح
2

وتتعلق به  , فكان من الطبيعي أن تلني له قلوب الكثريين منهم,

... نفوسهم, وقد عّبر تعاىل عن ذلك بقوله:               

                    ]فصلت[ 

ثم بّين قائاًل أنه ال يقدر على الدفع باليت هي أحسن إال من يكون 

صابرًا, وإال من يكون ذا حّظ وتوفيق عظيَمني, فال يقدر على ذلك كل أحد, 

بل دأب الناس على مواجهة اإلساءة باإلساءة, ولكن طريق الدعوة البّد وأن 

ا قلوبهم, وهذا يكون غري ذلك, فإن الناس لن يفتحوا عقوهلم حتى تنفتح قبله

                                                           

 , ذكر اخلرب عن فتح مكة.337, ص2: ج)املعروف بتاريخ الطربي( )م. س(. تاريخ األمم وامللوك 1

         . وهذا العفو النبوّي تعليم ربَّانّي ذكره تعاىل يف كتابه الكريم بقوله:2

           ]ثم عقب عليه بعد آيات قائاًل:]الشورى ,    

        ]فنّبه قوله هذا إىل حسن العفو واحلّض عليه, وإىل ما قد  ,]الشورى

 يواجه العايف من خمالفة الذات واحمليط.
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 .ما كان مع رسول اهلل 

ثم نّبه اهلل رسوله أن حيذر الشيطان فإنه يريد أن يفسد أمر دعوته, وأن 

يبقي هؤالء على ضاللتهم, فإذا وجد أنه قد نفذ صربه وَدخله ميل إىل 

 الغضب, فليستعذ باهلل من الشيطان الرجيم.

يف تفسريه  املراغيفاآلية تدّل على تقّية املداراة, وهو ما ذكره العالمة 

للدفع باليت هي أحسن من أنه مداراة الكفرة والفسقة والظلمة, وإالنة الكالم 

ما  :هلم, والتبّسم يف وجوههم للخالص من أذاهم, واستدّل له بقوله 

وقى به املؤمن عرضه فهو له صدقة
1
. 

 الدليل اخلامس

 قوله تعاىل:                           

              ]البقرة[. 

اإلنفاق: إخراج الشيء عن ملكه إىل ملك قال الشيخ الطربسي:

إنفاقًا غريه, ألنه لو أخرجه إىل هالك مل يسّم
2
. 

نفق الشيء: مضى وَنفَد, ينفق إّما بالبيع ... وإمَّا وقال الراغب: 

باملوت ... وإمَّا بالفناء حنو نفقِت الدراهم ُتْنَفُق وأنَفقُتها, واإلنفاق قد يكون يف 

 املال ويف غريه, وقد يكون واجبًا وتطوعًا, قال:         ...  

...., ]البقرة[           ...  ]البقرة[
3
. 

واإللقاء: تصيري الشيء إىل جهة السفل ... وقد يقال وقال يف اجملمع: 

                                                           

, واحلديث يف: مسند أبي داود الطيالسي 138-137, ص3. راجع: تفسري املراغي )م. س(: ج1

 .237)م. س(: ص

 .55, ص2. جممع البيان يف تفسري القرآن )م. س(: ج2

 .نفق, مادة 502قرآن )م. س(: كتاب النون وما يتصل بها, ص. املفردات يف غريب ال3
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لكل من أخذ يف عمل: ألقى يديه إليه
1
. 

اإللقاء طرح الشيء حيث تلقاه, أي تراه, وقال الراغب يف مفرداته: 

...ثم صار يف التعارف امسًا لكل طرح, قال:            

  ,]طه[                            ]األعراف[
2
. 

التهلكة: كل ما يصري عاقبته إىل اهلالك, والتهلكة: اهلالك, وقيل: 

 وأصل اهلالك الضيا , وهو مصري الشيء حبيث ال يدرى أين هو.

واإلحسان: إيصال النفع احلسن إىل الغري, فاحملسن َمْن َفَعَل الفعل 

احلسن وأوصله إىل الغري
3
. 

استدّل باآلية على حتريم اإلقدام  :روح املعانيوقال األلوسي يف 

خياف منه تلف النفس, وجواز الصلح مع الكفار والبغاة إذا خاف على ما 

اإلمام على نفسه أو على املسلمني
4
. 

مل يشر إىل أنه قد  األلوسي, وإن كان جممع البيانوهي ذات عبارة 

 .جممع البيانأخذها من البحث اللغوي عن 

 والباء يف قوله تعاىل:      زائدة, كما يقال: جذبت الثوب

 وبالثوب, وأخذت القلم وبالقلم, وقيل: ليست زائدة, وخرِّج ذلك بوجهني:

أنه ملا كان معنى اآلية: ال تهلكوا أنفسكم بأيديكم, أو ال  أوهلما:

 تلقوا بأنفسكم بأيديكم إىل التهلكة, دخلت الباء لتدّل على هذا املعنى.

إن كل فعل متعٍد إذا كنَِّي به, أو قّدر على املصدر, دخلته  ثانيهما:

                                                           

 .55, ص2. جممع البيان يف تفسري القرآن )م. س(: ج1

 .لقى, مادة 453. املفردات يف غريب القرآن )م. س(: كتاب الالم وما يتصل بها, ص2

 .55, ص2. راجع: جممع البيان يف تفسري القرآن )م. س(: ج3

 .78, ص2تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني )م. س(: ج. روح املعاني يف 4
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الباء, تقول: ضربته, ثم تكّني عنه فتقول: فعلت به, وتقدره على املصدر 

 فتقول: أوقعت الضرب به.

 الدليل السادس

  قوله تعاىل:                           

                                

                              

                    ]النساء[. 

حتدَّث اهلل عزَّ وجّل يف اآلية األوىل عن طائفة من املستضعفني 

اخلاضعني إلرادة الظاملني, فال يؤمنون أو ال يؤّدون ما فرض اهلل تعاىل عليهم 

اإلميان, أو من نعمة  من األحكام والفرائض, فهم حمرومون إمَّا من نعمة

االلتزام, وقد ظلموا أنفسهم بهذا احلرمان؛ لقدرتهم على اهلجرة من األرض 

الظامل أهلها, وأن خيتاروا من األرض املكان الذي يريدون, شريطة أن يكونوا 

أحرارًا يف ممارسة شعائر دينهم وشؤونهم االعتقادية, فإن مل يفعلوا وبقوا يف 

م فيه, فإنهم لن يكونوا معذورين عند اهلل عزَّ وجّل, أماكنهم مستسلمني ملا ه

 ومأواهم النار وبئس املصري.

فاآلية تشري إىل مسؤولية اإلنسان عن الواقع الذي هو فيه, وهي شبيهة 

... بقوله تعاىل:                      ...  ]الرعد[. 

وأمَّا اآلية الثانية فإن اهلل تعاىل قد َعَذَر مبوجبها املستضعفني الذين ال 

يقدرون على شيء, فهؤالء ال يقدرون على حتمل مسؤولية ما هم فيه, 

  والتكليف مشروط بالقدرة دومًا,           ...  ]؛ ]البقرة

لذا َعَذَر اهلل عزَّ وجّل هؤالء القوم لعدم قدرتهم على االمتنا  عمَّا يؤمرون به, 
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وهذا دليل على جواز التقّية, ألنها ال تكون إال عند اإلكراه واالضطرار, وهما 

 ال يكونان إال عند عدم القدرة على االمتنا  كما هو واضح.

 الدليل السابع

 قوله تعاىل:                            

                                          

                                            

                                 

           ]الكهف[. 

تعاىل يف هذه اآليات عن أصحاب الكهف, وأنه عندما يتحّدث اهلل 

أيقظهم من رقدتهم, سأل بعضهم بعضًا عن مدة رقودهم, فظّنها بعضهم أنها 

يوم أو بعض يوم, وقال آخرون: إن اهلل هو يعلم مدتها, ثم قرروا أن يبعثوا 

أحدهم بنقود فضّية معهم إىل املدينة؛ ليأتيهم بشيء من أطيب طعامها وأحّله, 

وأمروه أن يستخفي ويتخذ من احليطة ما يلزم, حتى ال يعرفه أحد, وذلك 

 خشيًة من قومهم أن يفتنوهم عن دينهم, ويعيدوهم إىل ملَّتهم.

ولزوم احليطة واحلذر فيه من التقّية ما ال خيفى من املداراة والكتمان, 

وحفظ اللسان, وإظهار غري احلق إن لزم األمر, وقد علَّلوا لزوم ذلك 

باالضطرار إىل إخفاء أمرهم, ألن قومهم لو عثروا عليهم واكتشفوا مكانهم, 

سيعذبونهم عذاباًَ شديدًا, ويقتلونهم, أو يعيدونهم إىل ملَّتهم, أي يرجعونهم 

 إىل الكفر بعد اإلميان, ويف كال األمرين سوء كبري.

 فاآلية تدّل داللة واضحة على مشروعّية التقّية عند االضطرار, بكافة

 أقسامها, دفاعًا عن النفس, ودرًأ لألذى الشديد.
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 الدليل الثامن

  قوله تعاىل:                            

                                       

               ]األنعام[. 

خاطب اهلل تعاىل املسلمني آمرًا إّياهم أن يأكلوا ممَّا ُذكر اسم اهلل عليه, 

وذلك يف قبال حرمة أكل ما مل يذكر اسم اهلل عليه من الذبائح, أو ما أهّل لغري 

لألصنام, وجادل بعض املشركني املسلمني بالفرق بني اهلل به, كالذي ُيذبح 

الَذْبحني, فأمر تعاىل املسلمني أن يأكلوا ممَّا أباح دون ما حّرم, وأنه ال عذر هلم 

يف املخالفة بعدما بّين هلم مفصَّاًل ما حرَّم عليهم, فعلى املسلم أن يكتفي مبا بّينه 

جعل تعاىل قانونًا عامًا فيما  اهلل تعاىل من تشريعه, وإن مل يدرك حكمته, وقد

... أحّل وحّرم, فقال يف كتابه الكريم:               

    ...  ]وأمَّا قوله جّل شأنه: ]األعراف ,                  

          ]يراد بها اإلباحة, وإن كانت صيغته صيغة ]األنعام ,

 األمر.

ثم استثنى جلَّ شأنه مما حّرم عليهم ما اضطّروا إىل أكله وبّين هلم 

...حدود االضطرار فقال:                          

    ]واملضطر هو الذي خيشى التلف على نفسه, أو الضرر البالغ ]البقرة ,

عليها, أو على ما يقوم مقامها من املال, والعرض, واألهل, والولد, 

والرحم, واألخ يف الدين, بل كل نفس حمرتمة, وكذا َمْن أكرهه قويٌّ على أكل 

سه أو بغريه مّما أو شرب احملّرم, قادٌر على إحلاق ما توّعده به من األذى بنف

سلف, فإن ارتكب احملّرم فال إثم عليه, شريطة أن ال يكون يف ذلك باغيًا, أي 
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مرتكبًا دون ضرورة, أو عاديًا, والعادي من يتجاوز مقدار احلاجة وخيرج 

 بالفعل عن حّد االضطرار.

ثم عقَّب تعاىل بأن كثريًا من الناس لُيضّلون بأهوائهم, عندما 

ون األحكام الشرعية من عند أنفسهم, دون علم أو دليل, يعملونها, ويشّخص

مما يعترب جتاوزًا وعدوانًا على أحكام الدين, وهذا العمل ينطبق على من يكون 

باغيًا, فيتجاوز على األحكام الشرعية دون حاجة, كما ينطبق على َمْن يزهد 

عه اهلل عّز وجّل أيضًا مبا أحّله اهلل عند الضرورات, فكالهما معتٍد متجاوز ملا شرَّ

من األحكام, واآلية تشري إىل وجوب مراعاة أحكام االضطرار, وليس جمرد 

 الرتخيص فحسب.

كل ما اضطر إليه العبد فقد أحّله اهلل له وأباحه قال:  وعن النيّب 

إياه
1
. 

َمْن  :وعن حممد بن أمحد بن حييى قال: قال اإلمام الصادق 

وحلم اخلنزير, فلم يأكل من ذلك شيئًا حتى ميوت, اضطّر إىل امليتة, والدم, 

فهو كافر
2
. 

 ألنه مل يعتقد ببعض ما أنزل رّبه, وألنه قد قتل نفسه.

فاآلية ظاهرة يف إباحة احملّرم اختيارًا يف حال االضطرار, وهذا من 

                                                           

 .64, حديث413, يف تقّية عمار وما قاله سلمان لليهود, ص72. حبار األنوار )م. س(: ج1

, كتاب األطعمة واألشربة, باب عدم 24ج. وسائل الشيعة إىل حتصيل مقاصد الشريعة )م. س(: 2

 .3ديث, ح216حتريم امليتة والدم وحلم اخلنزير, ص
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التقّية بالفعل املخالف للحق, وهذا القسم واجب باإلمجا 
1
. 

 الدليل التاسع

 قوله تعاىل:                        

         ]وشبيه بها قوله تعاىل: ]التحريم ,         

                                      

                                  

                                    

     ]وكذلك قوله تعاىل: ]األحزاب ,                  

                                ...  ]املائدة[. 

واآليتان الثانية والثالثة على اختالف أسباب نزوهلما وما تشريان إليه 

من أوامر وأحكام تشرتكان يف قضية واحدة هي اخلشية من الناس, وقد تصّرف 

ابتداًء حبسب ما متليه فطرته اإلنسانّية من اختيار األسلم بعدم  النيّب 

لفة بعض املسلمني له يف من خما االستعجال ببالغ ما ُأمر به, ملا كان حيتمله 

سرياه الناس  من زوجة مواله زيد بن حارثة  تلك األمور, فتزّوجه 

أمرًا مستهجنًا, ألنهم كانوا قبل برهة قليلة جيعلون أدعياءهم أبناءهم, وكانت 

عادة مستحكمة فيهم, إىل أن منع من ذلك اإلسالم, وأمر بدعوة األدعياء 

...عاىل: آلبائهم احلقيقيني, وذلك قوله ت                     

                              

                                                           

سيأتي بيان هذا مفّصاًل يف شروط اإلكراه وأحكامه يف الفصل األول من الباب الثالث, وكذلك يف . 1

 الفصل الثاني منه.
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     ...  ]وزيد بن حارثة نفسه كان يدعى قبل ذلك زيد ]األحزاب ,

بن حممد, وجمرد اعتقاد الناس بدين جديد ال ميحو بسرعة ما يكون قائمًا يف 

, ولكنه كأنه أعماق نفوسهم من مشاعر واعتبارات, فزيد ليس ولده 

كذلك يف نظرهم
1

خيشى ما ميكن أن يصيب الناس لو  , وهو ما جعل النيّب 

واله, ولكن اهلل تعاىل يعلم أن إلغاء هذه املشاعر من نفوس تزّوج امرأة زيد م

الناس كان حباجة إىل ما ينبههم عمليًا إىل حقيقة أّن أدعياءهم ليسوا أبناءهم, 

 فكان ذلك الزواج.

للخشية من  وحمل الكالم يف هذه اآلية املباركة هو مراعاته 

ليه الطبيعة اإلنسانّية الناس, وإخفاؤه إرادة هذا الزواج يف نفسه, وهو تصرف مت

بإظهار رغبته  للحفاظ على الذات وعلى الشأنيات, وجمرد أمر اهلل تعاىل له 

بالزواج من تلك املرأة ال يلغي صحة تصرفه األول, وإمنا هو للتخفيف عنه لئال 

ُيحمِّل نفسه ما ال يلزم َتَحمُّله شرعًا مراعاًة للناس, وألن الغاية من هذا الزواج 

ة زواج الناس من زوجات أدعيائهم لعدم املانع من ذلك نسبًا أو سببًا, هي إباح

 وهي ال حتصل مع إخفاء الرغبة واإلعراض.

 وقوله تعاىل:             إمنا هو لشّد ,

                                                           

. وما روي يف رضا  سامل موىل أبي حذيفة من امرأة أبي حذيفة إمنا كان لعالج هذه االعتبارات, 1

فيدخل عليها حيث كانت تراه كولدها, وقد رّبته طفاًل صغريًا, وكان يراها كوالدته وقد راهق احللم 

يف وجهه,  دون استئذان, وأبو حذيفة يرى ذلك فيمتعض منه يف نفسه ويظهر أثره وعلى أبي حذيفة

فأمرها أن ترضعه )على ما جاء  إىل رسول اهلل أمرها وال يدري ماذا يفعل, فشكت أم حذيفة 

 يف الرواية(.

وال يضّر االستشهاد بهذه الرواية تشكيك بعض يف صحتها, أو اعتبارها رواية يف واقعة خاصة, ألن 

توجد واقعًا يف كثري من احلاالت  حمّل الشاهد هو ما ورد يف نّصها من االعرتاف مبشاعر إنسانية قد

 معاجلته. -فرض صحتها  -املماثلة, وهو ما أرادت الرواية على 
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عضده واملبالغة يف تنبيهه إىل ضرورة تبليغ األحكام مع غض النظر عن أي شيء 

 : آخر, وذلك على حّد قوله تعاىل يف قصة موسى وهارون      

                                          

                                     

 ]ومن الواضح أن موسى وهارون ]طه ,  كانا خيشيان فرعون, فشّد اهلل

... عضدهما بقوله:              . 

  وقريب منه قوله تعاىل:                     

                        ...  ]فإنه مع ]املائدة ,

غّض النظر عن أسباب نزول اآلية الكرمية فإن سياقها يشري إىل وجود خشية من 

, وأن اهلل عّز وجّل قد أمره بالبالغ وأعلمه بأنه الناس كانت قائمة يف نفسه 

سيمنعه من الناس, فالقيام مبا يوافق الفطرة والتزام دواعي حفظ النفس 

غي العمل على طبقه, لوال الدليل الذي ينب األولياإلنسانية هو التصرف 

اخلاص, وهو ما يتفق مع كون التقّية ُسّنة كونّية وسرية عقالئّية ال حتتاج إىل 

دليل شرعي خاص إلثباتها, بل حنتاج إىل الدليل الشرعي اخلاص للخروج 

تقتضي صحة  عنها, وهو ما حصل يف كلتا اآليتني, وإن كانت عصمته 

متنع من توجيهه حنو األوىل أو إبالغه حكمًا جديدًا يف تصرفه األول, إال أنها ال 

 القضّية.

وأّما اآلية األوىل فهي تدّل على تقّية املداراة, عندما حّرم على نفسه 

شرابًا مباحًا لريضي أزواجه ويداري غريتهّن, وخشية من أن يكون ما قلنه عن 

عليه, وبّين له رائحة الشراب صحيحًا فيتأذى الناس, فكشف اهلل سّر تظاهرهم 

 ضرورة العودة عّما حّرمه على نفسه.
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فاآلية تبّين مشروعية تقّية املداراة يف اجلملة, وجتعل للمداراة حدودًا 

 لئال يلتزم بها عند عدم اللزوم, ومبا يؤدي إىل اإلذعان ملا خيالف احلق.

: االستدالل على مشروعية التقّية عاشرالدليل ال

 بآيات نفي احلرج

... :قال تعاىل              ...  ]املائدة[ ,

... وكذلك قوله تعاىل:                 ...  

 , ]احلج[

إذ تفيد هاتان اآليتان الكرميتان أن احلكم احلرجي ليس جمعواًل على 

احلرج واحلراج جمتمع فما يلزم منه احلرج مل يتعلق به التكليف, و األمة,

الشيء وُتُصوَِّر منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق: حرج
1

... , قال تعاىل:   

                ...  ]أي ضيقًا, وبالتالي قوله ]النساء ,

... تعاىل:           ...  ]أي ضيق, ومن ]احلج ,

الواضح أن تعريض املؤمن نفسه للقتل, أو ماله لإلتالف, أو عرضه لالعتداء, 

يلزم منه الضيق وأيُّ ضيق !, فال ينبغي له أن يفعل ما يلزم منه ذلك, وإذا كان 

اهلل عزَّ وجّل مل يشر  لإلنسان األحكام اليت تعّرضه للقتل أو األذى الشديد, 

عتداء, فإن من الواجب عليه حفظ ذلك ألنه أو ماله للتلف, وعرضه لال

مقتضى القاعدة األولية يف النفس واملال والعرض, فيكون العمل بالتقية أو 

باألحرى حفظ النفس واملال والعرض واجبًا إال ما خرج بدليل, كما يف اجلهاد 

وبعض قيود مشروعية العمل بالتقية الواردة يف بعض الروايات, كتقييدها بعدم 

                                                           

 .حرج, مادة 112. املفردات يف غريب القرآن )م. س(: كتاب احلاء وما يتصل بها, ص1
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إنََّما ُجِعَلِت التَِّقيَُّة  :فساد يف الدين, وأن ال تصل إىل الدم لقوهلم لزوم 

لُيْحَقَن ِبها الدَُّم, فإذا َبَلَغ الدََّم َفَلْيَس َتِقيٌَّة
1

 , وغري ذلك.

 اخلالصة

قد ظهر من اآليات املباركات أن التقّية بكافة أقسامها من حفظ النفس, 

واملال, والعرض, ومداراة الناس ومالطفتهم, واالستعانة بتأليف قلوبهم, 

واملصانعة معهم باملعروف للوصول إىل تقريبهم من اإلميان, أو إشاعة االستقرار 

ن املؤمنني, أمٌر قد فعله واالطمئنان يف احلياة معهم, ورفع الظلم عن النفس وع

, وكذلك أتباعهم املخلصون, وكان سببًا لنجاة األنبياء, ولنجاة األنبياء 

 حكمته وحدوده. املؤمنني, وقد شرَّعه اهلل تعاىل وأمر به أنبياءه, وبيَّن األئمة 

إن التقّية جائزة بني املسلمني كجوازها بني املسلمني والكافرين؛ لوحدة 

وجوب حفظ النفس من اهلالك, ويتبعها يف ذلك املال  املناط الذي هو

والعرض, ألن اإلنسان يضحي بنفسه حلماية ماله وعرضه, وليست هي سلوكًا 

دائميًا, إمنا تكون عندما تدعو الضرورة إليها وحتّتمها الظروف, ويظهر هذا 

جليًا باالستدالل بآيات نفي احلرج, وبآيات مراعاة االضطرار
2

, وكذلك ربطها 

عندما سئل  باإلكراه وما شابه, كما أن الرواية املذكورة عن اإلمام الصادق 

  إن الناس يروون أن عليًا ... قال على منرب الكوفة
3

, تبّين أنه ال 

جيب على اإلنسان أن يضحي بنفسه هكذا دون سبٍب وجيه يستوجب التضحية, 

                                                           

 .16, احلديث220, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج1

القرآن الكريم لالّضطرار حدَّين: أوهلما: أن ال يكون الفاعل باغيًا, أي مرتكبًا للمحّرم  . لقد حدَّد2

دون ضرورة, وثانيهما: عدم التجاوز عن مقدار الضرورة, ليكون االضطرار املبيح حمّققًا عند 

 الفعل.

 .10احلديث, 219باب التقية, ص, كتاب الكفر واإلميان, 2. أصول الكايف )م. س(: ج3
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النفس احلرام أو يفعل ما كما ال جتوز التقّية لو كان املورد يستوجب أن يقتل 

يؤدي إىل ذلك ولو بالقول, أو يكون كتمانه للحق يؤدي إىل ضيا  صورته 

وإحماء معامله, وهو كّله مذكور يف الروايات, وتدّل عليه اآليات حبسب مواردها 

 ومقاصدها.

كما أنه قد بيَّنا أن التقّية هي جزء من منظومة املعامالت اليت مل 

ا أقّر ما كان موجودًا سابقًا, مع تهذيب وتعديل وبيان يؤسسها املشّر , إمن

لبعض مواضع الشبهة فيها على املؤمنني, وبالتالي فإن أحكام هذا الباب تكون 

على ما هي عليه قبل التشريع, إال ما استثناه املشّر  بعد ذلك ببيان خاص, 

 وبالتالي فإن جمرد عدم التدخل فيه, يعترب إقرارًا ِبه كما هو.

ا أن التقّية تصرف طبعي, وُسنَّة كونية كما بيَّنا, فإن األصل فيها ومب

أنها ال حتتاج إىل دليل خاص بعد كونها هكذا, وما جاء من القصص القرآني, 

واآليات الكرمية, إمنا هو إرشاد إىل ما هو موجود يف أعماق النفس اإلنسانية من 

اإلسالمية, وإن كان فيه ضرورة احلفظ, وإىل ما هو معترب يف مقاصد الشريعة 

رفع التباس من جهة موقف الناس من اإلميان, فيحسبون لشدة إميانهم أن ليس 

هلم إنكاره ظاهرًا, وإن حبهم للتضحية والشهادة يدفعهم كذلك إىل الثبات, 

فكان أن خّفف املوىل عنهم, وبّين هلم ضرورة احملافظة على نفوسهم وعدم 

 التضحية بها دون مربِّر.

بّينا أنه ال ينبغي الوقوف عند حدود بعض التعريفات  وكما

االصطالحية اليت رّكز أصحابها على أن التقّية هي إظهار اإلنسان خالف ما 

يبطن, دون بيان عّلتها, ودون بيان سائر أقسامها, فإن بعض التعريفات قد 

 يظهر منه ذلك, مع أن التقّية كما وردت يف اآليات الكرميات قد وردت ظاهرة

العّلة؛ وكانت هي احلفظ على اختالف طرقه وأقسامه, من املداراة, وحسن 
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املعاملة, والكتمان و ... إخل, حبسب ما متليه الظروف والواقع املعاش, ومبا 

 يكتفى به برفع األذى واحلرج عن املؤمنني.

كما يظهر من بعض اآليات وجوبها يف موارد احلرج واالضطرار إىل 

يكون حمّرمًا حال االختيار, كما هو ظاهر الدليلني ارتكاب الفعل الذي 

 األخريين.

وقد استندنا أيضًا يف حبثنا إىل قراءات القرآن الكريم املشهورة واملعتربة, 

وبيَّنا سبب االختالف يف القراءات, وذكرنا مطلبًا مهمًا: أنه إذا تعددت 

ود دون سائر القراءات, فإن املعنى الذي جيمع بني القراءات يكون هو املقص

املعاني األخرى, ألن األصل يف القراءات هو التعبري عن مراد املشّر , وهو 

 واحد بكل تأكيد.
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 متهيد

نظرًا لتعدد مصادر احلديث واختالف طرق تصحيحه بني املذاهب 

 اإلسالمية, فإننا سنقسم األحاديث إىل قسمني:

 , ويف مصادرهم.ما ورد من طرق مدرسة أهل البيت  ول:األ

 ما ورد من طرق مدرسة أهل السنة ويف مصادرهم. والثاني:

وقبل البدء بسرد الروايات والكالم يف سندها ومضمونها ووجوه 

 داللتها, البّد من بيان عدة أمور:

إن مصطلح التقية بلفظها ومعناها, وكذلك حبدودها وشروطها  أواًل:

حال كونها بني املسلمني, مل يكن معروفًا يف صدر اإلسالم, فمعاناة املسلمني 

إمنا كانت من املشركني خاصة, وبالتالي فقد  على عهد رسول اهلل 

ن احنصرت التقّية يف العصر النبوي بكونها بني املسلمني والكافرين, وإن كا

مناطها حفظ النفس واملال والعرض, ولو بإعطاء الكفار ما يريدونه والقلب 

 مطمئن باإلميان.

, واشتّدت ومّلا نشبت اخلالفات بني املسلمني ُبعْيد وفاة رسول اهلل 

يف ظل الدولتني األموية والعباسية وما بعدهما, ونشأت عن تلك األحداث 

ا االنتماء املذهيب تعبريًا عن االنتماء تدرجييًا مدارس فقهية وعقائدية, صار معه

السياسي, والعكس صحيح, حتى صار اإلنسان حماسبًا على آرائه العقدية, 

وآرائه الفقهية من هذا املنظور, فبات خيشى على نفسه وماله وعرضه من إعالن 

خمالفته للظلمة والطغاة, كما خيشى على نفسه من خمالفة ما يؤيِّدونه من اآلراء 

هب, ويدفعون باجتاهه الغوغاء والعوام, وخيشى من اإلنكار عليهم إذا واملذا

خالفوا الشريعة, فبدأت التقّية بني املسلمني, وبدأ مفهومها يتبلور نتيجة احلاجة 
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إليه, كما بدأ التدقيق يف مشروعيتها, ورسم حدودها وشروطها, وحتديد 

 أقسامها.

إىل جانب أبعاده العقائدية  وملا كان الدين اإلسالمي حيوي بعدًا تربويًا

بإعداد املسلمني وتوجيههم إىل ما  والشرعية, فلقد اهتم الرسول األعظم 

ُيصلح حياتهم, وبّين هلم قواعد التصرف يف الظروف املختلفة اليت يواجهونها, 

فعلَّمهم كيفية الدعوة إىل اهلل عزَّ وجّل, وأنها باحلكمة واملوعظة احلسنة, 

,  رة االحتكام إىل الشر  واخلضو  هلل تعاىل وللرسولونبَّههم إىل ضرو

باعتبار أنها من لوازم اإلميان, وحثَّهم وشجَّعهم يف مواطن اإلقدام, وطلب 

منهم احلذر واحملافظة على نفوسهم ودينهم يف مواطن اإلحجام, وقد أحاط 

 احلديث الشريف بذلك كّله.

ومبا أّن التقّية بأبعادها وأقسامها وشروطها حقيقة متشّرعية, فإنه يندر 

, وإمنا جند إرشادًا إليها, وتعبريًا عنها أن جندها بلفظها يف أحاديث الرسول 

بأساليب خمتلفة, تشكِّل منشًأ النتزا  عنوانها, وتكوين مفهومها, بشروطه 

ّرعية يتأّكد ظهورها بعنوانها, وأقسامه ومصاديقه التطبيقية, وككّل حقيقة متش

وينتشر استعماهلا مع مرور األيام نتيجة الستعمال املتشّرعة لذلك العنوان, 

وهذا هو السبب يف ظهورها بامسها الصريح على ألسنة الفقهاء, ويف روايات 

؛ باعتبار أن رواياتهم تعبري عن مراد املشّر  من اآليات أئمة أهل البيت 

, وأنهم قد تلّقوها ن هو اهلل تعاىل, أم رسوله الكريم واألحكام, سواء كا

 .عن آبائهم الطاهرين, عن جّدهم رسول اهلل 

لذا سوف جند يف احلديث ما يشري إىل أقسام خمتلفة من التقّية, كاألمر 

مبلك اللسان, والنهي عن تعريض النفس للذّل بتحميلها ملا ال تطيق, وارتفا  

ر ومواطن احلرج, وإن إنكار املنكر يكون بالقلب التكليف يف مواضع االضطرا
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عندما ال ميكن الرد  باليد أو اللسان, إىل غري ذلك من البيانات النبوية اليت ال 

تسّمي التقّية لفظًا, وإمنا تلتقي معها معنًى, حبسب مصطلحها وأقسامها, 

يِّر من يف الروايات النبوية, ال يغ التقّيةوبالتالي فإن عدم التصريح بلفظ 

حكمها ومشروعيتها, طاملا أنها تعّبر عن أقسامها, وتشّكل منشًأ النتزا  

 عنوانها.

مبا أن الروايات املستدّل بها مأخوذة من مدرستني إسالميتني  ثانيًا:

هلما مصادرهما اخلاصة واملعتمدة )مدرسة أهل الُسنَّة, ومدرسة أهل البيت 

اني املدرسة اليت تنتمي إليها, (, فإن مناقشة كل رواية ستكون حبسب مب

بدءًا من تصحيح سندها, إىل مناقشة مدلوهلا بإعمال قواعد االستنباط اخلاصة 

بتلك املدرسة, لذا وعلى سبيل املثال سأصحح روايات مدرسة أهل الُسنَّة مثاًل 

حبسب قواعدهم وتوثيقاتهم الرجالية, كما سأعتمد على ما يكون حجَّة عندهم 

تنباط, كحّجية ُسنَّة الصحابة بعضًا أو كاًل, وهذا يقود إىل من قواعد االس

, باعتبار أنهم قد أخذوها االحتجاج بالروايات املوقوفة على الصحابة 

, وبنوا عليها ُسنَّتهم, كما قد أستند إىل القياس من رسول اهلل 

واالستحسان وسّد الذرائع واالستصالح, وإن كنت ال أتبّنى بعض ذلك, وال 

ربه حّجة حبسب ما أنتمي إليه, لكن طبيعة البحث تقوم على املقارنة وإلزام أعت

 الطرف اآلخر مبا ألَزم به نفسه.

, فسأعتمد على وفيما خيتّص بروايات مدرسة أهل البيت 

تصحيح الَسَند أواًل, فإن كان فيه كالم, فعلى القرائن الداّلة على الصدور 

بالكتاب الكريم وأقواهلم  وموافقة القرآن الكريم, وذلك عماًل
1
. 

                                                           

إذا كان حال الراوي ال خيلو من اإلشكال, فإنه ميكن التحقق من صحة حديثه بالعمل مبا ذكره رّبنا  .1

                يف كتابه الكريم: 
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سأقتصر يف هذا البحث على الروايات الصحيحة وما حبكمها,  ثالثًا:

كما سأقتصر على مناذج من الروايات, وعلى طريق واحدة من طرقها, وعلى 

ذكر مصدر واحد من مصادرها, وإال فإن هنالك يف كتب املسلمني عددًا كبريًا 

منها, ومعظمها ذات طرق ومصادر عديدة, ولكنه ال حاجة إىل التطويل بذكر 

 ذلك كله, ففي املذكور كفاية على االستدالل وبيان الشروط واألقسام.

 أواًل: األدلة الواردة يف كتب الشيعة اإلمامية

بعد تعريف التقّية لغًة واصطالحًا, وبيان حدودها وأقسامها, فإننا 

سنقّسم الروايات اليت سنستدّل بها إىل جمموعات, حبسب ما يشري إليه متنها من 

ق مبفهومها العام ومشروعيتها, أو بأقسامها وطرقها ومنشئها مضامني تتعل

وشروطها؛ إلعطاء البحث دقته وعمقه, وليكون االستنباط من الروايات أقرب 

                                                                                                                                       

    ]فإن اآلية الكرمية تتحدث عمَّن مساه اهلل تعاىل فاسقًا, وهو الذي يكون ]احلجرات ,

خمالفًا ألمر مواله, ومطيعًا هلواه, فإنه مع القدح فيه وجرحه أمرنا املوىل جّل شأنه أن ال نرد قوله 

ابتداًء, بل أن نتحقق منه ونتبيَّن صحته, وهذا معناه عدم سقوط خرب الضعيف مباشرة, إمنا ينبغي 

أن نتحقق من صحته, فكيف مبن مل يضعَّف صراحة؛ مع كون عدم التوثيق الصريح ليس تضعيفًا 

واقعًا, كما أن االختالف يف االعتقاد أيضًا ال يدل على عدم الوثاقة, فما يهمنا يف الرواي هو 

صدقه, وليس عقيدته, ومن يشرتط صحة العقيدة يف الراوي إمنا يشرتطها باعتبارها طريقًا إىل 

الصحة والوثاقة, وليست موضوعًا هلا, وقد جاء يف احلديث عن ابن أبي يعفور, قال: سألت أبا 

عن اختالف احلديث يرويه َمْن نثق به, ومنهم من ال نثق به ؟, قال: إذا ورد عليكم  عبد اهلل 

 , وإال فالذي جاءكم به أوىلحديث فوجدمت له شاهدًا من كتاب اهلل, أو من قول رسول اهلل 

, 69, كتاب العقل واجلهل, باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب, ص1]أصول الكايف: ج به

إن على  :قال: قال رسول اهلل  [, وكذلك ما رواه السكوني عن أبي عبد اهلل 2احلديث

 كل حق حقيقة, وعلى كل صواب نورًا, فما وافق كتاب اهلل فخذوه, وما خالف كتاب اهلل فدعوه

[, وعليه تكون الرواية دالة على عدم إسقاط الرواية مباشرة, بل على 1: احلديث]املصدر نفسه

 لزوم عرضها على الكتاب الكريم, فيكفي يف توثيقها موافقته, ولو كان الراوي خمالفًا أو جمهواًل.
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 ما يكون إىل القطع أو االطمئنان, سواء من جهة الصدور أم الداللة.
 

 اجملموعة األوىل )الروايات احملدِّدة ملفهوم التقّية(

أبي علي األشعري, عن حممد بن عبد اجلبار, عن عن ما رواه الكليين  .1

حممد بن إمساعيل, عن علي بن النعمان, عن ابن مسكان, عن عبد اهلل 

يقول: التقّية ترس املؤمن,  بن أبي يعفور, قال: مسعت أبا عبد اهلل 

والتقّية حرز املؤمن, وال إميان ملن ال تقّية له, إن العبد ليقع إليه احلديث من 

ا فيدين اهلل عز َّوجّل به فيما بينه وبينه, فيكون له عزًَّا يف الدنيا وفوزًا حديثن

يف اآلخرة, وإن العبد ليقع إليه احلديث من حديثنا فيذيعه فيكون له ذاًل يف 

الدنيا, وينز  اهلل عز َّوجّل ذلك النور منه
1
. 

 سند احلديث: صحيح ورجاله من الثقات.

فهوم التقّية, بتعبريه عنها أنها ترس وحرز, وقد وأما متنه: فإن أوله يبّين م

أهمية  ورد يف تعريفها أنها التحفظ عن ضرر الغري, وقد بيَّن اإلمام 

التقّية عندما قرن بينها وبني اإلميان, حيث نفاه عمَّن ال يعمل بها, وذلك 

وحفظ  إمَّا على سبيل املبالغة يف بيان أهميتها, العتماد حفظهم 

العمل بها, وإمَّا بناًء على أن بعض أقسامها واجب ال ينبغي شيعتهم على 

تركه, فَمْن تركه مع العلم بوجوبه ارتكب حرامًا وجترَّأ على اهلل تعاىل, 

 عمَّْن ال تقيَّة له, ثم بيَّن  فيعارض عمله اإلميان, لذا نفاه اإلمام 

من األمور اليت  أن عّز الدنيا ونور اآلخرة مرتبط بكتمان ما يتعلق بهم 

تكون إذاعتها سببًا إلحلاق األذى بهم أو بشيعتهم, وأّن َمْن يذيع هلم سرًَّا, 

أو حيّدث عنهم حبديث يكون سببًا ألذيَّتهم أو أذّية أحٍد من شيعتهم سيؤاخذ 

                                                           

 .23, احلديث221صباب التقية, , كتاب الكفر واإلميان, 2. أصول الكايف )م. س(: ج1
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عليه يوم القيامة, وهذا اجلزء من الرواية يدل على تقّية الكتمان, وفيه 

 بشيعتهم من القهر واالضطهاد.و إشارة إىل ما أحاط بهم 

علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبي عمري, عن روى الكليين عن  .2

  يف قوله عزَّ وجّل: هشام بن سامل وغريه, عن أبي عبد اهلل     

              ...  ]قال: ]القصص , مبا َصَبروا على

 ,...التَِّقيَِّة                     ]القصص[ ,

احَلَسَنُة التَِّقيَُّة والسَّيَِّئُة اإلَذاَعُةقال: 
1
. 

 سند الرواية: صحيح ورجاله من الثقات.

وأما متنها: فيدل على رجحان التقّية, وليس فقط على مشروعيتها, وذلك 

ألن اهلل تعاىل قد أعطى الصابرين أجرهم مرتني, أي مضاعفًا, وقد فسر 

صربهم بأنه على التقيَّة, ومما ال شك فيه أن التقّية  اإلمام الصادق 

اه من حتتاج إىل صرب عظيم, ألن قول اإلنسان أو تصرفه على خالف ما ير

احلق, هو عمل على خالف سجيته, وينطلق من قهره وخوفه, وهو حباجة 

إىل صرب ليتحمل ذلك, خصوصًا يف مواطن االستفزاز, ويف جمالس 

هو تفسري باملثال, فالصرب يكون على  املتكربين, وهذا التفسري منه 

 التقيَّة ويكون على غريها, ويكفينا يف املقام أن الصرب عليها هو فرد من

الصرب, كما أن اجملاملة واملصانعة مع الظاملني هو درء باحلسنة للسيئة, ومن 

 مصاديقه أيضًا دفع الشائعة بالتقّية والكتمان أو باإلنكار.

فالرواية تدل كما ذكرنا على ترجيح العمل بالتقّية, وليس على مشروعيتها 

 فقط.

                                                           

 .1, احلديث217ب اإلميان والكفر, باب التقية, ص, كتا2. م. ن: ج1
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عيسى, عن حممد بن حييى, عن أمحد بن حممد بن ما رواه الكليين عن  .3

حممد بن خالد واحلسني بن سعيد مجيعًا, عن النضر بن سويد, عن حييى 

بن عمران احلليب, عن حسني بن أبي العالء, عن حبيب بن البشر, قال: 

: مسعت أبي يقول: ال واهلل ما على وجه األرض قال أبو عبد اهلل 

اهلل, يا  شيء أحب إليَّ من التقية, يا حبيب إنه َمْن كانت له تقّية رفعه

حبيب َمْن مل تكن له تقّية وضعه اهلل, يا حبيب إن الناس هم يف هدنة, فلو 

كان ذلك, كان هذا
1
. 

, فإنه ممدوح احلسني بن أبي العالءسند الرواية: رجاهلا من الثقات, عدا 

, مل يوثَّق أيضًا, ولكن حبيب بن البشرومل يرد فيه توثيق صريح, و

الروايات الصحيحة, وموافق للقرآن الكريم, وقد متنها موافق لغريها من 

األمر الثاني من التمهيد هامش أشرنا إىل كفاية ذلك يف تصحيح الروايات يف 

من هذا البحث
2
. 

وأمَّا متنها: فإنه يدّل على وجوب التقّية, وضرورة االلتزام بها شرعًا, ملا 

هلا من أثر يف محاية املؤمن, واحلفاظ على شأنيته واحرتامه, ألن من يرتكها 

ذلك بأن الناس يف  يعّرض نفسه للعذاب وللذّل, ثم يعلل اإلمام 

كامهم, هدنة, أي هم يتعايشون مع بعضهم رغم اختالف عقائدهم وأح

والعمل بالتقّية فيما بينهم حيفظ هذا التعايش, ويؤسس للموّدة, بل لو 

كانت املوّدة أو اهلدنة فيما سبق قائمة بينهم بدل حروبهم ونزاعاتهم, لكان 

العمل بالتقّية يف ذلك الوقت مطلوبًا أيضًا للحفاظ عليهما, فالرواية ظاهرة 

                                                           

 .4, احلديث217, كتاب اإلميان والكفر, باب التقّية, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج1

 أي ترك التقّية. كان هذا, وقوله: أي ظهور القائم  فلو قد كان ذلك :وقيل: إن قوله 

 من هذا الكتاب. 165ص . راجع 2
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 يف وجوب التقّية.

إبراهيم, عن أبيه, عن محاد, عن حريز, عمَّن علي بن روى الكليين عن  .4

      يف قول اهلل عزَّ وجّل: أخربه, عن أبي عبد اهلل 

...  ]قال: احلسنة: التقّية, والسيئة: اإلذاعة, وقوله عزَّ ]فصلت ,

, قال: اليت هي أحسن: التقّية, ]فصلت[ ...   ... وجّل: 

...          ]فصلت[
1
. 

سند الرواية: ميكن تصحيحه, فال يضر جهالة الراوي املباشر عن اإلمام 

 , بعد رواية كل هؤالء األعاظم لتلك الرواية.الصادق 

متنها: فإن داللته مطابقة لداللة الرواية الثانية املتقدمة, والكالم فيها وأمَّا 

 ذات الكالم.

حممد بن حييى, عن أمحد بن حممد, عن معمر بن روى الكليين عن  .5

عن القيام للوالة ؟, فقال: قال أبو  خالد, قال: سألت أبا احلسن 

اَن ِلَمْن ال َتِقيََّة َلُهالتَِّقيَُّة ِمْن ِديين َوِديِن آبائي, وال إمَي جعفر 
2
. 

 سند الرواية: صحيح ورجاله من الثقات.

وأمَّا متنها: فإنه يدّل على التعايش مع الوالة الظلمة, بإظهار االحرتام هلم 

ويدينون به, فالداللة على  ومصانعتهم, وهي مما يعمله األئمة 

ال إمَياَن   :املشروعية واضحة ال لبس فيها, بل على الوجوب لقوله 

, لوجوب حفظ نفس املؤمن وماِله وِعرضه, وما خرج عن ِلَمْن ال َتِقيََّة َلُه

                                                           

 .6, احلديث218, كتاب اإلميان والكفر, باب التقّية, ص2س(: ج. أصول الكايف )م. 1

 .12, احلديث219, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2. م. ن: ج2
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هذا املورد كما هو اجلهاد يف سبيل اهلل, إمنا خرج لدليل خاّص, والرواية 

ما وقى به املؤمن عرضه فهو له  :شبيهة مبا ورد عن رسول اهلل 

صدقة
1

إنَّا َلَنْكِشُر يف وجوه أقواٍم , ومبا قاله الصحابي اجلليل أبو الدرداء: 

وإّن قلوبنا َلَتْلَعُنُهْم
2
. 

روى الكليين عن علي )وهو ابن إبراهيم(, عن أبيه, عن ابن حمبوب, عن  .6

قال: كان  مجيل بن صاحل, عن حممد بن مروان, عن أبي عبد اهلل 

ِلَعْيِني ِمَن التَِّقيَِّة, إنَّ التَِّقَيَة ُجنَُّة املْؤمِن وَأيُّ شيٍء َأَقرُّيقول:  أبي 
3
. 

سند الرواية: صحيح ورجاله من الثقات, عدا حممد بن مروان, فإنه 

مشرتك بني الثقة وغريه, وال يضر هذا االشرتاك بعد كون رواتها يف بقية 

صحيحة, الطبقات من أوثق رواة احلديث, وموافقتها لغريها من الروايات ال

بل إن رواية كل هؤالء الثقات للرواية يدل على أن حممد بن مروان هو الثقة 

 ال غريه.

قد ذكر أن التقية مما تقر به عينه, ويف هذا  وأما متنها: فإن اإلمام 

ما ال خيفى من الداللة على املشروعية,  التعبري من احملبوبية للمعصوم 

للتقية, بأنها ُجنَّة املؤمن, أي هذا احلب والتعظيم  ثم يعلل اإلمام 

حتفظه من كيد وعمل الظاملني, وال شك وال ريب أن حفظ اإلنسان لنفسه 

 هو من األمور املطلوبة شرعًا, والتقية طريق إىل هذا احلفظ.

حممد بن حييى, عن أمحد بن حممد بن عيسى, عن روى الكليين عن  .7

                                                           

 .237. مسند أبي داود الطيالسي )م. س(: ص1

 .69, ص4. صحيح البخاري )م. س(: ج2

 .14, احلديث220, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج3
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بن عطاء, قال: قلت  زكريا املؤمن, عن عبد اهلل بن أسد, عن عبد اهلل

رجالن من أهل الكوفة أخذا, فقيل هلما: ابرءا من أمري  ألبي جعفر 

(, فربئ واحد منهما وأبى اآلخر, فخّلي سبيل الذي املؤمنني )علي 

: أمَّا الذي بِرئ فرجل فقيه يف دينه, وأمَّا بِرئ وقتل اآلخر, فقال 

الذي مل يربأ فرجل تعجَّل إىل اجلنة
1
. 

عبد اهلل بن , وعبد اهلل بن أسد, وزكريا املؤمنالرواية: ضعيف بـسند 

, ولكنه قد ورد يف كتب مجيع املسلمني, ما يشبه احلادثة املروية, عطاء

, واحلديث عن الرسولني الذين أرسال إىل ميثم التمَّاركما يف حديث 

مسيلمة الكذاب فقد مدح النيب , ق موقف الذي ثبت على كلمة احل

وقدَّم نفسه يف سبيل اهلل تعاىل, وأثنى عليه, كما اعترب  مسيلمةأمام 

موقف اآلخر صحيحًا
2
. 

, وعقَّب بعد ذلك ميثم التمَّار, فقد أثنى على وكذلك فعَل اإلمام 

 ... فواهلل لقد علم أن هذه اآلية نزلت يف عمار وأصحابه: قائاًل: 

                                                           

 .21, احلديث221, كتاب اإلميان والكفر, باب التقّية, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج1

حدثنا ابن علية عن يونس, عن احلسن, أن . ومتام اخلرب ذكره ابن أبي شيبة يف املصّنف, قال: 2

حممدًا رسول عيونًا ملسيلمة أخذوا رجلني من املسلمني فأتوه بهما, فقال ألحدهما: أتشهد أن 

اهلل, قال: نعم, فقال: أتشهد أن حممدًا رسول اهلل, قال: نعم, قال: أتشهد أني رسول اهلل, 

قال: فأهوى إىل أذنيه, فقال: إني أصّم, قال: ما لَك إذا قلت لك: تشهد أني رسول اهلل, 

نعم, فقال: قلَت: إني أصَم, فأمر به فُقتل, وقال لآلخر: أتشهد أن حممدًا رسول اهلل ؟, قال: 

أتشهد أني رسول اهلل ؟, قال: نعم, فأرسله, فأتى النيّب صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول 

اهلل: هلكت, قال: وما شأنك ؟, فأخربوه بقصته وقصة صاحبه, فقال: أمَّا صاحبك فمضى 

 [.642, ص7: جمصنف ابن أبي شيبة )م. س(. ]على إميانه, وأمَّا أنَت فأخذت بالرخصة
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             ...  ]النحل[
1
. 

على  ا متنها: فيدل على مشروعية التقيَّة, من جهة ثناء اإلمام وأمَّ

أمَّا الذي برئ فرجل فقيه يف حقه:  الرجل الذي حفظ نفسه, لقوله 

, ألنه استطا  إجياد خالص لنفسه وحّل ملعضلته, والقصة شبيهة يف دينه

, إال أن طريف احلادثة هنا من املسلمني, فالتقّية بقصة عمار بن ياسر 

فيها بني املسلمني خبالف قضية عمار بن ياسر اليت كانت التقّية فيها بني 

املسلمني والكافرين, وقد ذكرنا سابقًا أن العربة ليست بطريف القضية, إمنا 

العربة يف السبب الذي شرعت من أجله التقّية, ونقلنا قول احلسن البصري 

التقّية جائزة للمؤمن إىل يوم القيامةن أ
2

, وما ذكره الفخر الرازي من 

أن احلالة بني املسلمني إذا شاكلت احلالة بني  مذهب اإلمام الشافعي 

املسلمني واملشركني حلَّت التقّية حماماة على النفس
3
. 

: كما أن يف الرواية ثناء على الرجل الذي اختار الشهادة, لقول اإلمام 

فرجٌل تعجَّل إىل اجلّنة... واآلية الكرمية اليت ذكرها اإلمام ,  يف رواية

ميثم التمَّار  تشري إىل ذلك بطرق غري مباشرة, عندما تربط بني التقّية وبني

اإلكراه, الذي من شروطه خوف املتَّقي أن يقع عليه ما ال يتحمله من 

ىل آخر, ومن حالة إىل العقاب يف حال املخالفة, وهذا يتفاوت من شخص إ

 أخرى.

                                                           

 .15, ح223, ص2أصول الكايف )م. س(: ج. 1

. / اجلامع ألحكام القرآن )تفسري 4068, ص12. راجع: املبسوط للسرخسي )م. س(: مج2

 .200, كتاب اإلكراه, ص4. / صحيح البخاري )م. س(: ج57, ص4القرطيب( )م. س(: ج

, تفسري 1605ص, 8, ج3. تفسري الفخر الرازي )املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب(: مج3

 ( من سورة آل عمران.28اآلية )
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فإن هنالك أشخاصًا يؤثرون الثبات على احلق مهما كانت التضحيات, وقد 

خّلد القرآن الكريم بالذكر مناذج من تضحية أقوام سابقني, كأصحاب 

, كما خّلد التاريخ اإلسالمي شهادة األخدود, وأصحاب موسى 

حجر بن عدي الكندي لده وأصحابه, رضوان اهلل تعاىل عليه مع و

, وأصحاب اإلمام احلسني رشيد اهلجري, وميثم التمَّاروكذلك 

وغريهم ,
1

؛ وذلك لتبقى جذوة احلق متقدة, ونوره وضَّاء, وهذا ال 

يقدر عليه إال من كان خالص البصرية واليقني, فمن املهم أن ال تؤدي 

ق وانهدام املداومة على التقّية وأخذ مجيع الناس بها إىل ضيا  صورة احل

 قد مدح الطرفني كليهما. بنيانه, لذا جند أن اإلمام 

وتدّل الرواية على اجلواز إمجااًل, فتبقى عند حّد اإلباحة كما هو موردها, 

 لكن ذلك ال مينع من ارتقائها إىل الوجوب حبسب األحوال واألشخاص.
 

اجملموعة الثانية )ما دّل على حدود التقّية مضافًا إىل 

 مشروعيتها(

ما رواه الكليين عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن محاد, عن  .1

التَِّقيَُّة يف ُكلِّ َضرورٍة قال:  ربعي, عن زرارة, عن أبي جعفر 

وصاِحُبها َأْعَلٌم بها حني َتْنِزُل به
2
. 

ومثلها أيضًا ما رواه عن علي ابن إبراهيم عن أبيه, عن أبن أبي عمري, عن 

ن إمساعيل اجلعفي, ومعمر بن حييى بن سام, وحممد بن ابن أذينة, ع

التَِّقيَُّة يف ُكلِّ شيٍء يقول  مسلم وزرارة, قالوا: مسعنا أبا جعفر 

                                                           

 حتى ال يقال أن هلم تكليفًا خاصًا. . ومل أذكر هنا األئمة املعصومني 1

 .13, احلديث219, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج2
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ُيْضَطرُّ إليه ابن آدم َفَقْد أَحلَُّه اهلل َلُه
1
. 

 سند الروايتني: صحيح ورجاهلما من الثقات.

وء إليها إمنا يكون عند وأما متنهما: فقد حددتا التقية بالضرورة, فاللج

االضطرار, وهو من القضايا الشخصية, ألنه حالة يشعر بها صاحبها, وقد 

تتفاوت بني شخص وآخر حبسب القدرة والنباهة, والظروف احمليطة, واملوقع 

االجتماعي, وغري ذلك.., فمن كان مضطرًا إىل التقية لتخليص نفسه مما ال 

ين أنها يف غري تلك احلالة ال تكون كذلك, يطيقه, فالتقّية جائزة له, وهذا يع

فهي سلوك شخصي منوط باالضطرار, فال جيوز لإلنسان أن يفعل أو أن 

يقول شيئًا خمالفًا للحق, أو أن يكتم علمه إذا مل يكن مضطرًا إىل ذلك, وال 

ُيلتفت إىل ما يراه الناس من إمكانية التخلص بدونها, إذ القضية كما بّيناها 

قدرة على التخلص ختتلف من شخص آلخر, ومن ظرف شخصية, وال

 آلخر.

روى الكليين عن أبي علي األشعري, عن حممد بن عبد اجلبار, عن  .2

, صفوان, عن شعيب احلّداد, عن حممد بن مسلم, عن أي جعفر 

ٌةإنََّما ُجِعَلِت التَِّقيَُّة لُيْحَقَن ِبها الدَُّم, فإذا َبَلَغ الدََّم َفَلْيَس َتِقيَّقال: 
2 

 سند الرواية: صحيح ورجاله من الثقات.

يبّين أن التقية قد شرِّعت حلفظ األنفس وحقن  وأمَّا متنها: فإن اإلمام 

الدماء, فإذا استلزم العمل بها سفك دم حرام, فال تقّية عندئذ, بل هي 

حمرمة شرعًا, لعدم حتقق الغرض منها, والشتماهلا على خمالفة احلق دون 
                                                           

 .18, احلديث220, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2. م. ن: ج1

 .16, احلديث220, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2ن: ج. م. 2
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 فتقديم أحد الدمَّني على اآلخر ترجيح بال مرجح.مربر, 

روى أمحد بن حممد بن خالد الربقي, عن يعقوب بن يزيد, عن حممد  .3

إذا ظهرت البدعة  :بن مجهور الَعمِّيِّ, رفعه, قال: قال رسول اهلل 

يف أميت فليظهر العامل ِعلمه, فإن مل يفعل فعليه لعنة اهلل
1
. 

الربقي, عن أبيه, عن عبد اهلل بن املغرية,  وروى أمحد بن حممد بن خالد .4

, , عن آبائه وحممد بن سنان, عن طلحة بن زيد, عن أبي عبد اهلل 

إن العامَل الكامت علمه يبعث أننَت أهِل القيامة رحيًا, تلعنه كل  :عن علي 

دابة من دواب األرض الصغار
2
. 

حبصوهلا, ألدَّت إىل حمو قد يكون الفعل املنكر من األعمال اليت لو مسح 

اإلسالم, أو انهدام أحد أركانه, أو االحنراف بكليات نظامه االجتماعي 

واألخالقي, مبا يوجب ضالل املسلمني واحنرافهم عن دينهم, وضيا  صورة 

احلق عليهم, مما يعترب مضادًا إلرادة املوىل جلَّ شأنه بهداية البشر وبعث 

, فيجب عند ذلك الدفا  عن أساس األنبياء وإنزال الكتب السماوية

اإلسالم, وبيان ما هو احلق, وبذل الغالي والنفيس ولو اضطر إىل تقديم 

     النفس واألهل والولد واملال, عماًل بقوله تعاىل:

                          

      ]وال يعترب الضرر أو احلرج عندها رافعًا للتكليف, فإن ]التوبة ,

هو دليل امتنناني, وال منَّة يف هتك نواميس اإلسالم دليل رفع الضرر واحلرج 

                                                           

. الربقي, أمحد بن حممد بن خالد, احملاسن: تصحيح وتعليق: السيد جالل الدين احلسيين, دار 1

 .176, باب إظهار احلق, حديث231, ص1ش, ج1370الكتب اإلسالمية, طهران, إيران, 

 .177ظهار احلق, حديث, باب إ231, ص1. احملاسن للربقي )م. س(: ج2
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وحمو آثاره مبا يوجب ضاللة املسلمني, أو إحماء بعض شعائر الدين احلنيف 

كبيت اهلل احلرام, فعلى كل مسلم أن حيفظ بقاء اإلسالم, وتتعاظم مسؤوليته 

كلما علت مرتبته وعظم تأثريه, كما يظهر ذلك من سرية أبي عبد اهلل احلسني 

 وما فعله من بذل نفسه وأهله فداًء هلذا الدين, وقد عبَّر ,  عن

 ... وعلى اإلسالم السالم إذا قد بليتعظيم مسؤوليته عن ذلك بقوله: 

األمة براٍ  مثل يزيد
1

... وأنا أحّق َمْن غيَّر, وكذلك بقوله: 
2

, فبيَّن بقوله 

, وبيَّن بقوله األول شدة خطر يزيد على اإلسالم وأنه سيعمل على حموه

يتحّمل ملوقعه اخلاص من رسول اهلل  الثاني أنه 
3

, وإلمامته
1

 ,

                                                           

ملروان بن احلكم وقد عارضه يف طريقه, يريد أن ينصحه بالبيعة ليزيد بن معاوية.  . من كالمه 1

. وكذلك: ابن 17, ذكر الكتاب إىل أهل البيعة بأخذ البيعة, ص5]كتاب الفتوح )م. س(: ج

, مهر, 1ط طاووس, علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن طاووس, اللهوف يف قتلى الطفوف:

 .18هـ, يف أخذ البيعة ليزيد, ص1417الناشر: أنوار اهلدى, قم, إيران, 

بأصحابه وأصحاب احلّر بن يزيد الرياحي بالبيضة. ]تاريخ األمم  . من خطبة اإلمام احلسني 2

, سنة إحدى وستني( ذكر أمساء من قتل من بين 4)م. س(: ج )املعروف بتاريخ الطربي(وامللوك 

 [.304, صسني هاشم مع احل

فوضع إحدى  أخذ احلسني  بأسانيد خمتلفة واللفظ واحد, أنه  . روَي عن رسول اهلل 3

َسْيٌن ِمنِّي َوأَنا ِمْن ُحيديه حتت قفاه, واألخرى حتت ذقنه, فوضع فاه على فيه, فقبَّله وقال: 

. ]مسند اإلمام أمحد بن حنبل )م. األْسَباِطُحَسْين, أَحبَّ اهلل َمْن أحّب ُحَسْينًا, ُحَسْيٌن ِسْبٌط ِمَن 

. الرتمذي, أبو عيسى حممد بن عيسى بن 172, حديث أبي إبراهيم عن أبيه, ص4س(: ج

سورة, اجلامع الصحيح وهو ُسَنن الرتمذي: حتقيق وتعلق: إبراهيم عطوة عوض, دار إحياء 

ي طالب واحلسني بن علي بن , مناقب أبي حممد احلسن بن علي بن أب5الرتاث العربي, بريوت, ج

. املستدرك على الصحيحني )م. س(: 3864, حديث324أبي طالب رضي اهلل عنهما, ص

, ما ذكر يف احلسن واحلسني رضي اهلل 7. / مصنف ابن أبي شيبة )م. س(: ج177, ص3ج

. البخاري, حممد بن إمساعيل, األدب املفرد: خمطوط جبامعة 22, حديث 515عنهما, ص

, 2142/ أ. ب, خبط حممد بن زيد بن جساس,  213يف الرياض, مسجل برقم:  امللك سعود

, باب معانقة 36(, ورقة رقم 132, عدد األوراق )48: 1, كشف الظنون 392: 1األزهرية 
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 مسؤولية التغيري واإلنكار, والسعي للمحافظة على الدين.

...ويستدّل له أيضًا بقوله تعاىل:                

                           

            ]احلج[. 

فيجب على علماء الدين إظهار علمهم, وال جيوز هلم السكوت يف كل 

مورد مهّم ال يرضى املوىل جلَّ شأنه خبالفه, فإن اندراس الدين خمالف 

                                                                                                                                       

, ويف آخره: احلسن واحلسني سبطان من األسباط. / صحيح ابن 369, حديث 85الصيب, ص

. / املعجم الكبري 428رضي اهلل عنهما, ص , مناقب احلسن واحلسني15حبان )م. س(: ج

. / اهليثمي, احلافظ نور الدين علي بن أبي 2589, حديث33, ص3للطرباني )م. س(: ج

بكر, موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبَّان: حققه وخّرج ُنصوصه: حسني سليم أسد الّداراني, 

, 7م, ج1992هـ, 1412, دار الثقافة العربية, دمشق, سورية, 1وعبده علي الكوشك, ط

( احلسني بن 1566, ترمجة )14. / تاريخ مدينة دمشق )م. س(:ج2240, حديث196ص

, احلسني بن علي بن أبي طالب, 2. / أسد الغابة )م. س(: ج149علي بن أبي طالب, ص

( احلسني بن علي بن أبي 1323, )6. / تهذيب الكمال يف أمساء الرجال )م. س(: ج19ص

( احلسني بن علي 615, )2/ تهذيب التهذيب البن حجر )م. س(: ج .402طالب القرشي, ص

, احلسني بن علي رضي 5. تاريخ اإلسالم للذهيب )م. س(: ج299بن أبي طالب اهلامشي, ص

, ابن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهما, 12. / الوايف بالوفيات )م. س(: ج97اهلل عنه, ص

. / املقريزي, 224يء من فضائله )احلسني(, ص, ش8. / البداية والنهاية )م. س(: ج262ص

من  تقي الدين أمحد بن علي بن عبد القادر بن حممد املقريزي, إمتا  األمسا  مبا للنيّب 

, دار الكتب 1األحوال واألموال واحلفدة واملتا : حتقيق وتعليق: حممد عبد احلميد النميسي, ط

, ل يف ذكر سبط رسول اهلل , فص6م, ج1999هـ, 1420العلمية, بريوت, لبنان, 

 .. وكذلك من طرق مدرسة أهل البيت 19ص

ابناي  :قد قال يف احلسن واحلسني  , أن رسول اهلل اإلرشاد. روى الشيخ املفيد يف 1

. ]الشيخ املفيد, أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعمان العكربي هذان إمامان, قاما أو قعدا

 , تاريخ اإلمام احلسني 2البغدادي, اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد )م. س(: ج

 [.30وفضله, ص
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 ء

للغاية من تشريعه, ومن بعث األنبياء وإنزال الكتب السماوية, وال يرضى 

املشّر  حبصوله ولو ُبذل يف سبيل منعه الغالي والنفيس, لذا مل يؤثر عن أّي 

, إنكاره لنبّوته أو لشيء مما أنزل عليه, كما مل يؤَثر أيضًا من األنبياء 

معامل دينه, ألن كل  إنكاره إلمامته, أو عن أحد من أئمة أهل البيت 

 ذلك مضاد للوظائف الربَّانية املكّلف بها, خمالف ألهدافها ومصاحلها.

 فالتقّية مشروطة بثالثة شروط:

وجود الضرورة لإلتقاء, من جهة توقف حفظ النفس وما يقوم  أوهلما:

 مقامها من املال والعرض عليه.

إن التقّية إمنا شرِّعت حلفظ النفوس, فإذا لزم منها إزهاقها, فهي  ثانيهما:

 غري جائزة ألبتة.

إن التقّية تشريع امتناني, واملّنة من اهلل عزَّ وجّل على عباده إمنا  ثالثهما:

هي يف حفظ دينه وشرائعه, فال تصّح التقّية يف املوارد اليت يلزم فيها حمو 

 الدين, أو ضالل املؤمنني.

 

 اجملموعة الثالثة )منشأ التقّية(

روى الكليين عن أبي علي األشعري, عن احلسن بن علي الكويف,  .1

عن العباس بن عامر, عن جابر املكفوف, عن عبد اهلل بن أبي يعفور, عن 

اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقّية, فإنه ال إميان قال:  أبي عبد اهلل 

لناس كالنحل يف الطري, لو أن الطري تعلم ما يف ملن ال تقّية له, إمنا انتم يف ا

أجواف النحل, ما بقي فيها شيء إال أكلته, ولو أن الناس علموا ما يف 

أجوافكم أنكم حتّبونا أهل البيت ألكلوكم بألسنتهم, ولنحلوكم يف السر 
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والعالنية, رحم اهلل عبدًا منكم كان على واليتنا
1
. 

, فإنه مل جابر املكفوفسند الرواية: صحيح ورجاله من الثقات, عدا 

يرد فيه توثيق صريح, ولكن متنها موافق ملا هو معلوم من واقع حال 

 , فيجرب ذلك عدم توثيق جابر.املوالني ألئمة أهل البيت 

حفظه إمنا  قد أمرنا باحلفاظ على ديننا, وأّن وأما متنها: فإن الصادق 

هو صيغة أمر, وهي تدل  اتَّقوا :مانه عن الظاملني, وقوله يكون بكت

على الوجوب, فالتقّية واجبة, وخمالفتها يف مواضع وجوبها خالف 

عن غري العاملني بها, ألنهم ال يقدرون على  اإلميان, وقد نفاه اإلمام 

 احملافظة على دينهم وعقائدهم, مع شدة اضطهاد الظاملني.

 ظروف الصعبة اليت كان يعيشها أئمة أهل البيت وُترِبز الرواية ال

أصحابه بني الناس بالنحل بني الطري, فلو  وأتباعهم, وقد شبه اإلمام 

كانت الطري تعلم ما يف أجواف النحل من العسل, ألكلتها كلها, وهكذا 

أنتم, لو عرف الناس انتماءكم إلينا, ومتسككم بنا, لسلقوكم بألسنتهم, 

كاذبة مفرتاة, سرًا وعالنيًة, وهذا ما يؤكده التاريخ من ولنحلوكم أشياء 

وأتباعهم, ونسبة اآلراء الفاسدة  كثرة االفرتاء على أئمة أهل البيت 

 إليهم, واإلزراء عليهم, والتهمة هلم.

إن املّطلع على كتب امللل والنحل, والفقه, والتفسري, والكالم, جيد من 

هجية اخلاطئة, عندما ال ُيوثِّق الباحث ذلك شيئًا كثريًا, وال أقل من املن

كالمه من الكتب املعتمدة عند من يذكرهم, أو يريد االحتجاج عليهم, بل 

 عندما يكون جاهاًل باملصادر العلمية املعتربة عند اآلخرين.

لقد عرفت الكثريين من علماء املذاهب اإلسالمية, واطلعت على بعض 
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لكبار, فإذا بهم ال يعلمون شيئًا عن مصنَّفات املاضني ممن ُيعتربون من ا

املصادر العلمية املعتمدة عند الشيعة اإلمامّية, ولكنهم ال يرتددون يف 

احلديث عّنا ونسبة اآلراء إلينا كما يشتهون, ويكتفون مبا ذكره خمالفونا عّنا, 

دون إرجا  إىل مصدر معترب, عدا عن االفرتاء وحتوير النصوص, واحلمل 

سوأ, ويف هذا من املرارة ما ال خيفى مضافًا إىل منافاته على األردأ واأل

 ألخوة اإلميان, ووحدة املسلمني.

أتباعه إىل إخفاء حقيقة انتمائهم ملذهب أهل  لذا دعا اإلمام الصادق 

, حفاظًا على أحسابهم ومسعتهم عند الناس, وهذا يبني البيت 

وأتباعهم من  طبيعة األجواء اليت كان يعيشها أئمة أهل البيت 

االضطهاد الفكري والعقائدي, مما كان يدعوهم إىل إخفاء انتمائهم 

 ومعتقدهم.

روى الكليين عن علّي بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبي عمري, عن  .2

: احذروا عواقب قال أبو عبد اهلل مجيل بن صاحل, قال: 

العثرات
1
. 

 سند الرواية صحيح, ورجاله من الثقات.

قد أوجب احلذر على املؤمنني من نتائج  وأمَّا متنها فإن اإلمام 

عثراتهم, والعثرة ال تكون إال بالقول أو بالفعل الذي يقع يف غري موضعه 

ويعرض صاحبه للمخاطر, والتحذير يف حقيقته موجَّه حنو ذات العثرة 

اله بلسان احلذر من سوء عاقبتها, والتحّرز من العثرات يعتمد يف بعض أحو

 على مراعاة التقّية يف القول والفعل, فيكون منشأ هلا.

روى الربقي يف حماسنه: عن عثمان, عن مساعة, عن أبي بصري, عن  .3
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...يف قول اهلل عزَّ وجّل:  أبي عبد اهلل               ...  

ولكن أذاعوا سرَّهم وأفشوا , قال: أما واهلل ما قتلوهم بالسيف, ]آل عمران[

عليهم فقتلوهم
1
. 

, وعثمان هو ابن عيسى, وكان مساعةسند الرواية: الرواية موثَّقة بـ

 واقفّيًا أيضًا, وروي أنه تاب, واملنت له نظائر صحيحة.

وأمَّا متنها فإنه حتذير من إفشاء السّر وإذاعة األمر الذي جيب كتمانه؛ ألن 

ذلك قد يؤدِّي إىل أذى وهالك املؤمنني, كما حلق ببعض أنبياء بين 

إسرائيل, حيث كانوا يذيعون سّرهم ويفشون أمرهم فيؤّدي ذلك إىل 

يات قتلهم, وقد نسب تعاىل القتل إىل الذين أذاعوا وأفشوا, وتوجد روا

كثرية بهذا املضمون, منها ما رواه الكليين عن حممد بن مسلم قال: مسعت 

يقول: حيشر العبد يوم القيامة وما ندى دمًا, فيدفع إليه شبه  أبا جعفر 

احملجمة أو فوق ذلك, فيقال له: هذا سهمك من دم فالن, فيقول: يا 

عت من رّب, إنك لتعلم أنك قبضتين وما سفكت دمًا, فيقول: بلى, مس

فالن رواية كذا وكذا, فرويتها عليه, فُنقلت حتى صارت إىل فالن اجلبَّار 

فقتله عليها, وهذا سهمك من دمه
2
. 

فالرواية تبّين أن منشأ تقّية الكتمان ما قد يلحق من األذى بإذاعة سّر بعض 

 املؤمنني وكشف أحواهلم.

عمر بن  عن ابن بزيع, عن ابن مسكان, عنروى الربقي يف احملاسن:  .4
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قال: التقّية يف كل ضرورة حييى بن سامل, عن أبي جعفر 
1
. 

 احلديث صحيح وله نظائر, ويظهر منه أن منشأ التقّية هو اّتقاء الضرر.

ما رواه الكليين عن حممد بن حييى, عن أمحد بن حممد, عن احلسن بن  .5

 استقبلت أبا عبد اهللعلي بن فضَّال, عن محاد بن واقد اللحام, قال: 

  ,يف طريق فأعرضت عنه بوجهي ومضيت, فدخلت عليه بعد ذلك

فقلت جعلت فداك إني أللقاك فأصرف وجهي كراهة أن أشق عليك, فقال 

: رمحك اهلل, ولكن رجاًل لقيين أمس يف موضع كذا وكذا, لي 

فقال: عليك السالم يا أبا عبد اهلل, ما أحسَن وال أمجَل
2
. 

, فإنه جمهول, ولكن صحة محاد بن واقدسند الرواية: صحيح إال يف 

املنت تغين عن الكالم يف السند, فالكالم فيه كالكالم يف سند الرواية 

 املتقدمة.

وأمَّا متنها: فإّنه يدل على لزوم وقاية النفس ووقاية اآلخرين من األذى 

كان يعيش نوعًا من التخفي عن عيون أعدائه,  احملتمل, فاإلمام 

لذلك ما كان حيب يف بعض املواقف أن يعرِّف به أحد َعلنًا, فعّرف به ذلك 

إن هذا الرجل ما  الذي سلَّم عليه ذاكرًا كنيته, لذا قال عنه اإلمام 

 أحَسن العمل, وال أمَجل الصنع, ألن تصرفه كان على خالف التقّية.

رواية بعدًا آخر إىل مفهوم التقّية, وهو متويه املظهر هذا وقد أضافت ال

والتخّفي عن أعني األعداء, ليصبح تعريف التقّية: ما يقال أو يفعل خمالفًا 

 للحق, واالستتار عن أعني الظاملني, ألجل توقي الضرر.
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 اجملموعة الرابعة: أساليب التقّية وأقسامها

 

 أوالً: الكتمان

روى الكليين عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبي عمري عن  .1

: يا قال أبو عبد اهلل يونس بن عمار عن سليمان بن خالد, قال: 

سليمان إنكم على دين َمْن كتمه أعزَّه اهلل, وَمْن أذاعه أذلَّه اهلل
1
. 

الرواية: صحيح ورجاله من الثقات, عدا يونس بن عمار فإنه مل يرد  سند

يه توثيق صريح, وسليمان بن خالد فإنه مشرتك بني الثقة والذي مل يرد فيه ف

توثيق صريح, ولكنه ميكن تصحيحها لورود هذا املضمون بطرق وأساليب 

 متعددة.

وأما متنها: فإنه يدل على تقّية الكتمان, ملا يف إذاعة أمر أئمة أهل البيت 

 وبعض شؤونهم والتصريح باالنتماء إليهم, من خطر عظيم عليهم ,

  وعلى أوليائهم, ِلما كانوا يعانونه من ظلم احلكام وأعوانهم مع

مرور األيام
2

ينّبه أصحابه إىل ضرورة الكتمان, وأنه  , لذا كان اإلمام 

 .من الدين, مما يدّل على مشروعيته؛ بل إن الرواية تدّل على حرمة خمالفته

روى الكليين من حديث طويل, عن حممد بن حييى, عن أمحد بن  .2

سألت أبا احلسن الرضا حممد, عن أمحد بن حممد بن أبي نصر, قال: 

  عن مسألة فأبى وأمسك, ثم قال لو أعطيناكم كل ما :

تريدون, كان شرًا لكم, وُأِخَذ برقبة صاحب هذا األمر ...
3
. 

 ثقات.سند الرواية: صحيح ورجاله من ال
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قد أمسك عن جواب مسألة  وأما متنها: يشري إىل أن اإلمام الرضا 

حفاظًا على السائل ومن وراءه, وكذلك حفاظًا على اإلمام املعصوم 

 فالكتمان إذن أمر مشرو  إذا كان الغرض منه دفع األذى عن النفس ,

 .أو عن اإلمام املعصوم 

حممد, عن عثمان  روى الكليين عن عدة من أصحابنا, عن أمحد بن .3

إن كان يف يدك هذه بن عيسى, عن أبي احلسن صلوات اهلل عليه قال: 

شيء, فإن استطعت أن ال تعلم هذه فافعل, قال: وكان عنده إنسان 

: أحفظ لسانك ُتعّز, وال ُتمكِّن الناس من فتذاكروا اإلذاعة, فقال 

قياد رقبتك فتذل
1
. 

 سند الرواية: صحيح ورجاله من الثقات.

من  وأمَّا متنها: فإنه يدل على األمر بالكتمان, وقد شدد عليه اإلمام 

خالل متثيله باألمر بالسعي بأن ال تعلم اليد اليسرى ما يف اليد اليمنى, ثم 

َمْن كان يف جملسه حبفظ لسانه ليبقى عزيزًا, ألن عدم حفظ  أمر اإلمام 

نسان ذلياًل يقاد من اللسان وإذاعة ما ينبغي كتمانه عن الناس, جيعل اإل

 رقبته, أسريًا لعثرة لسانه.

حممد بن حييى, عن أمحد بن حممد, عن ابن روى الكليين عن  .4

 حمبوب, عن مالك بن عطية, عن أبي محزة, عن علي بن احلسني 

قال: وددت واهلل أني افتديت خصلتني يف الشيعة لنا ببعض حلم ساعدي: 

النزق, وقّلة الكتمان
2
. 

 الرواية صحيح, ورجاله من الثقات.سند 

الشيعة إىل التخّلي  وأمَّا متنها فإنه يشري إىل خصلتني حثَّ اإلمام 
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عنهما, وهما: النزق, وقّلة الكتمان, ملا هلما من أثر يف إحلاق األذى بأئمة 

وبشيعتهم, وإفساد األمور عليهم, فالنزق هو الطيش  أهل البيت 

واخلّفة عند الغضب, فيتكلم من حصل له مبا ال ينبغي له, فيكشف ما 

يكون مستورًا, ويسيء إىل اآلخرين مبا يفسد عالقته معهم, إىل غري ذلك, 

وقّلة الكتمان تسبب إذاعة السّر, وتفسد األمر بتحريك الظاملني وإثارة 

يوّد أن يفتدي هاتني اخلصلتني ببعض حلم  ا جند اإلمام احلاسدين, لذ

 ساعده, تعبريًا عن خطرهما وشدة أذاهما, ملا تلحقانه باإلمام 

 وبأتباعه.

وشيعته من التضييق, وما  ويشري الكالم ضمنًا إىل ما كان يلقاه اإلمام 

, كان يتحمله من األذى, ممَّا دعاه إىل الدعوة إىل لزوم احليطة واحلذر

 واهلدوء والكتمان.
 

 ثانياً: القول والفعل المخالف للحق

روى الكليين, عن حممد بن حييى, عن أمحد بن حممد بن عيسى, عن . 1

قال: الكالم  أبي حييى الواسطي, عن بعض أصحابنا, عن أبي عبد اهلل 

ثالثة: صدق, وكذب, وإصالح بني الناس, قال: قيل له: جعلت فداك, 

ما اإلصالح بني الناس ؟, قال: تسمع من الرجل كالمًا يبلغه فتخبث نفسه, 

فتلقاه فتقول: مسعت من فالن قال فيك من اخلري كذا وكذا, خالف ما 

مسعت منه
1
. 

, فاملضمون مما تسامل اإلمام سند الرواية: ال يضّر فيه جهالة الراوي عن 

 عليه املسلمون.

أمَّا متنها فإنه يبيح قول غري احلق يف مواطن اإلصالح, ومن مواطن اإلصالح 
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 دفع األذى واخلطر عن النفس وعن املؤمنني, فهو من التقّية بقول غري احلق.

علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن أمحد بن أبي نصر, عن روى الكليين عن . 2

: إنَّا قد روينا بن عثمان عن احلسن الصيقل قال: قلت ألبي عبد اهلل  محاد

  :...     يف قول يوسف  عن أبي جعفر 

  :... ؟, فقال: واهلل ما سرقوا وما كذب, وقال إبراهيم  ]يوسف[

        ]فقال: واهلل ما فعلوا ]األنبياء ,

وما كذب, قال: فقال أبو عبد اهلل: ما عندكم فيها يا صيقل ؟, قال: فقلت: 

ما عندنا فيها إال التسليم, قال: فقال: إن اهلل أحَب اثنني, وأبغَض اثنني, أحَب 

اخلطر فيما بني الصفني, وأحب الكذب يف اإلصالح, وأبغض اخلطر يف 

 ...إمنا قال:   اإلصالح, إن إبراهيم الطرقات, وأبغض الكذب يف غري

  ...  ]إرادة اإلصالح وداللة على أنهم ال يفعلون, ]األنبياء ,

إرادة اإلصالح وقال يوسف 
1
. 

 د الرواية صحيح ورجاله من الثقات, عدا احلسن الصيقل فإنه مل يوّثق.سن

, قد قاال غري أمَّا متنها فإنه يبّين أن أنبياء اهلل عزَّ وجّل, يوسف وإبراهيم 

أن ُيظهر عجز األصنام عن فعل شيء  احلق ملصلحة أراداها, فأراد إبراهيم 

 بنيامنيأن ُيبقي عنده أخاه  فال تكون آهلة كما زعم قومه, وأراد يوسف 

... إخل على ما هو معروف من قصته وأن يكون ذلك سببًا جمليء أبويه بعد ذلك 

. 

أمحد بن حممد بن عيسى يف وروى حممد بن احلسن يف وسائل الشيعة, عن  .3

)نوادره(, عن ابن فّضال وفضالة, عن ابن بكري, عن زرارة, عن أبي جعفر 

                                                           

 .17, حديث341ص, كتاب اإلميان والكفر, باب الكذب, 2. م. ن: ج1
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  قال: قلت له: إنَّا منّر على هؤالء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدَّينا

ل: يا زرارة, إذا خفت فاحلف هلم ما شاؤوا, قلت: ُجعلت فداك زكاتها, فقا

بالطالق والعتاق ؟, قال: مبا شاؤوا
1
. 

 وقال أبو عبد اهلل التقّية يف كل ضرورة, وصاحبها أعلم بها حني تنزل :

به
2
. 

أمحد بن حممد بن عيسى, عن أبي بكر احلضرمي, قال: قلت ألبي عبد اهلل  .4

 العشار, جنيز بذلك ما لنا ؟ قال: نعم, ويف الرجل : حنلف لصاحب

حيلف تقية ؟, قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترّده عنك بيمينك, 

وإن رأيت أن ميينك ال يرد عنك شيئا, فال حتلف هلم
3
. 

وال حاجة ملناقشة سند الروايتني؛ لربط احللف بغري حق بالضرورة واخلشية, 

 التقّية أنها عند كل ضرورة. وقد تقدَّم الكالم يف حدود

 وأمَّا متنها فواضح, وهو من التقّية بقول غري احلق.

عن أبيه, عن ابن أبي عمري, عن هشام, وعن أبي روى الربقي يف احملاسن,  .5

: يا عمر, تسعة أعشار الدين يف عمر العجمي, قال: قال أبو عبد اهلل 

يف كل شيء إال يف شرب النبيذ, واملسح التقّية, وال دين ملن ال تقّية له, والتقّية 

على اخلّفني
4
. 

 ة: فيه إشكال من جهة أبي عمر العجمّي.سند الرواي

وأمَّا متنها: فإنه يظهر منه أن التقّية يف كل شيء, ويشمل هذا العموم الفعل 

                                                           

, كتاب اإلميان, باب جواز احللف 23.. وسائل الشيعة إىل حتصيل مقاصد الشريعة )م. س(: ج1

 .14, حديث227باليمني الكاذبة للتقّية, ص

 .15, حديث227, كتاب اإلميان, باب جواز احللف باليمني الكاذبة للتقّية, ص23م. ن: ج. 2

, . األشعري, أمحد بن حممد بن عيسى, كتاب النوادر: حتقيق ونشر: مدرسة اإلمام املهدي 3

 .162, حديث73هـ, ص1408, قم, 1ط

 .309, حديث259, باب التقّية, ص1ج. احملاسن للربقي )م. س(: 4
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املخالف للحكم الشرعي, ويكاد أن يكون إمجاعًا بني املسلمني كما سيظهر من 

املذاهب الفقهية يف التقّية, واملوازنة بينها, واستثناء النبيذ, واملسح معرفة آراء 

على اخلفني, ليس من جهة اإلجبار على فعلهما من ِقبل الغري, فإنه مشمول 

بالتقّية ال ريب, وليس مقصودًا من االستثناء, وإمنا املقصود منه أن ال يّتقي 

, ألن النبيذ حمرَّم شربه عند املكلَّف فيهما مداراة لآلخرين دون إكراه مباشر

األكثر, والذين حيّلونه يشرتطون أن ال يكون مسكرًا, فال مربر للتقّية فيه من 

جهة حكمه, أو إلمكان التخّلص من شربه بعذر صحي وما شابه, وكذلك 

 املسح على اخلفني فإن باإلمكان استبداله بغسل القدمني مع مسّمى املسح ضمنًا.

حممد بن يعقوب الكليين, عن حممد بن حييى, عن أمحد بن حممد, عن  .6

ما بلغت  :احلسن بن علي, عن درست الواسطي, قال: قال أبو عبد اهلل 

تقّية أحد تقّية أصحاب الكهف, إن كانوا ليشهدون األعياد ويشّدون الزنانري, 

فأعطاهم اهلل أجرهم مرتني
1
. 

, احلسن بن علي الوشاءكالم من جهة سند الرواية: فإنه وإن كان فيه 

, إال أن موافقتها ُدُرْست؛ ملا قيل فيهما من الوقف, وعدم توثيق ُدُرْستو

 للكتاب الكريم تكفي يف تصحيحها كما بيَّناه.

وأمَّا متنها فإنها تدّل على أن أصحاب الكهف كانوا قد آمنوا برسالة السيد املسيح 

 ,وكان فيهم قادة للجند ووزراء يف بالط احلاكم, وبعض وجوه الناس ,

وكانوا مضطّرين إلخفاء عقيدتهم, وأن يتظاهروا مبوافقة قومهم, فيشهدوا 

يذكر ثناء اهلل تعاىل عليهم,  أعيادهم, ويظهروا موافقتهم, واإلمام 

ونها ما ومضاعفة األجر هلم, مما يدل على صحة عملهم, فالرواية حتاكي مبضم

ورد يف تعريف التقّية
2

, وتوافق ما جاء يف القرآن الكريم من احلديث عنها
1

, فإن 

                                                           

 .8, احلديث218, كتاب اإلميان والكفر, باب التقّية, ص2أصول الكايف )م. س(: ج. 1
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عمل أصحاب الكهف من حضورهم لألعياد الوثنية, والتزّين بأزياء قومهم, 

هو فعل خمالف للحق, ولكنهم كانوا يفعلونه اتقاًء لألذى, وليست التقّية إال 

 هذا.
 

 رثالثاً: كظم الغيظ، وحسن الِبش

حممد بن حييى, عن حممد بن سنان, عن ثابت موىل روى الكليين عن  .1

كظم الغيظ عن العدو يف دوالتهم قال:  آل حريز, عن أبي عبد اهلل 

تقّية حزم ملن أخذ به, وحترز من التعرض للبالء يف الدنيا, ومعاندة األعداء 

الناس يسمن ذلك يف دوالتهم ومماّظتهم يف غري تقّية ترك أمر اهلل, فجاملوا 

لكم عندهم, وال تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذلوا
2
. 

, ولكن مضمونها يدل على حممد بن سنانسند الرواية: فيه كالم حول 

 صحتها, ملوافقتها للروايات الصحيحة, فال نطيل الكالم مبناقشة سندها.

غيظ أيام قد نبَّه عامة أصحابه إىل أن كظم ال وأما متنها: فإن اإلمام 

قوة الظاملني هو تقّية حزم, أي تقّية فيها إحكام لألمر, وحفظ للنفس, 

وُجنَّة من البالء, كما أّن معاداتهم ومنازعتهم وترك التقّية هو ترك ألمر اهلل 

أتباعه مبجاملة الناس,  عزَّ وجّل, ألنه قد أمرنا بها, لذا أمر اإلمام 

وسهم, فال حيقدون عليهم, وال واإلحسان يف معاملتهم ليعظم ذلك يف نف

                                                                                                                                       

 [.232, ص3بتفسري املنار )م. س(: ج

                  . قال تعاىل:1

                ]آل عمران[. 

                 وقال أيضًا:

           ]النحل[. 

 .4, ح117, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج2
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على  يؤذونهم, ولكن هذا ال يتعارض مع إقدام بعض خواصهم 

 التضحية أحيانًا, حبسب الشخص واحلال.

... مأخوذ من كالمه تعاىل: وكالمه               

                       ]فقد أمر اهلل تعاىل بالدفع ]فصلت ,

باليت هي أحسن إلطفاء ثائرة العداوة والبغضاء, والتخلص من اخلصومة, 

ويتأكد هذا يف زمن غلبة األعداء وقوتهم, حتى ال يؤدي ذلك إىل تسلطهم 

وكظم  :على رقاب املؤمنني وإذالهلم, ويكفينا من هذه الرواية قوله 

فجاملوا  :, وكذلك قوله دوالتهم تقّية حزم الغيظ عن العدو يف

: عن اإلمام الباقر  الكليين, والرواية على حّد ما رواه الناس

خالطوهم بالربانية, وخالفوهم باجلوانية, إذا كانت اإلمرة صبيانية
1

, أي 

 إذا كانت األمور بيد اجلهال والسفهاء.

داة الناس, وقال : رأس اجلهل معاوقد جاء يف الرواية عن علي 

االستصالح لألعداء حبسن املقال, ومجيل الفعال, أهون من أيضًا: 

مالقاتهم مبضيض القتال
2
. 

ما رواه الكليين عن عدة من أصحابنا, عن أمحد بن حممد, عن عثمان  .2

قال رسول اهلل قال:  بن عيسى, عن مساعة, عن أبي احلسن 

حسن الِبشر َيذهب بالسخيمة :
3
. 

 الرواية صحيح فرجاله من املوثقني.سند 

وأما متنها: فإنه يشري كالرواية السابقة, إىل أن مصانعة الناس وجماملتهم 

                                                           

 .20, حديث220اإلميان والكفر, باب التقّية, ص. أصول الكايف )م. س(: كتاب 1

 .9, ص2. شرح نهج البالغة )م. س(: ج2
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وانبساط الوجه معهم يذهب بأحقادهم وميحوها من نفوسهم, وهو من 

 الدفع باليت هي أحسن, فداللتها كداللة الرواية السابقة.

, عن ل الرسول حتف العقول عن آروى ابن شعبة احلراني يف  .3

ليس الشديد بالصرعة, ولكن الشديد الذي ميلك أنه قال:  النيّب 

نفسه عند الغضب
1

, وال شك بأن إطالق اإلنسان لصيحات الغضب على 

لسانه أو إظهار امتعاضه من أفعال الطغاة والظاملني يعرضه ألذى شديد, 

حفظًا لنفسه فالبّد له من كظم غيظه, وعدم إعالن غضبه دون مربر؛ 

 ولغريه من املؤمنني, وهو من التقّية بكظم الغيظ.
 

 رابعاً: حفظ اللسان

وهو من أقسام التقية, يلتقي مع الكتمان, ويزيد عليه بليونة الكالم, وقد 

يقتضي أن ال يفصح صاحبه بكل ما يريد, ومنه قوله تعاىل ملوسى وهارون 

 :                                     

                                         

                                 

                                  

  ]فلم يواجها فرعون بكل شأنهما, ومل يتدخال يف شأنه مع أهل ]طه ,

قضية بين إسرائيل, مع مراعاة مصر, وحصرا الكالم يف قضية حمددة هي 

                                                           

, وكذلك يف: 47, ص)م. س(: يف قصارى كلماته  . حتف العقول عن آل الرسول 1
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, حبار 96, ص6, وكذلك: مصنف ابن أبي شيبة )م. س(: ج236, مسند أبي هريرة, ص2ج

 , وغريها.151, ص74األنوار: ج
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 ليونة القول.

فحفظ اللسان هو حفظه عن قول ما يثري الظامل ويستفّزه إليقا  األذى 

باملتكلم, والزمه أن يقول له بدل ذلك قواًل لينًا ال يثري غضبه, وال يعرض 

 املتكلم لنقمته, حماواًل به الوصول إىل الغرض املنشود.

 ا:ويدل على ذلك عدة روايات منه

ما رواه الكليين عن حممد بن حييى, عن احلسن بن حمبوب, عن أبي  .1

وهو يقول ملوىًل له يقال له  علي اجلواني, قال: شهد أبا عبد اهلل 

سامل ووضع يده على شفتيه وقال , : يا سامل: أحفظ لسانك

تسلم, وال حتمل الناس على رقابنا
1
. 

وأيضًا ما رواه الكليين, عن حممد بن حييى, عن عثمان بن عيسى, قال: 

 حضرت أبا احلسن صلوات اهلل عيه, وقال له رجل: أوصين, فقال 

أحفظ لسانك تعز, وال متكن الناس من قيادتك فتذل رقبتكله: 
2
. 

وال حاجة للكالم يف سند الروايتني ملوافقتهما للروايات الصحيحة ولسرية 

 ء.العقال

وأما متنهما: فقد مر احلديث مبا يشبههما, وداللتهما واضحة على أن حفظ 

 اللسان سبيل سالمة اإلنسان.

ما رواه الكليين عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن النوفلي, عن  .2

: يعذب اهلل  قال رسول اهللقال:  السكوني, عن أبي عبد اهلل 

, فيقول: يا رب عذبتين اللسان بعذاب ال يعذب به شيئًا من اجلوارح

بعذاب مل تعذب به شيئًا, فيقال له خرجت منك كلمة فبلغت مشارق 

                                                           

 .3, ح121, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج1

 .4, ح122, ص2. م. ن: ج2
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األرض ومغاربها, فسفك بها الدم احلرام, وانتهب بها املال احلرام, 

وانتهك بها الفرج احلرام, وعزتي وجاللي ألعذبنك بعذاب ال أعذب به 

شيئًا من جوارحك
1
. 

 ثقات واملوثقني.سند الرواية: صحيح ورجاله من ال

وأما متنها: فإنه يدل على خطر الكلمة, وما ميكن أن تؤدي إليه من 

االنتهاكات واألذى, مما يوجب حفظ اللسان, واالتقاء به من كل ما يسبب 

 تلك اإلشكاالت.
 

 خامساً: تقية المداراة

وهي جماملة الناس, واإلقبال عليهم بوجه حسن, وحميا طلق, وتدل عليها عدة 

 روايات منها:

ما رواه الكليين يف أصوله عن علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن النوفلي,  .1

: ثالث من مل قال رسول اهلل  :عن السكوني, عن أبي عبد اهلل 

يكنَّ فيه مل يتم له عمل, ور  حيجزه عن معاصي اهلل, وُخُلٌق يداري به 

الناس, وحلم يرد به جهل اجلاهل
2
. 

 ورجاله من الثقات واملوثقني.سند الرواية صحيح, 

وأمَّا متنها: فإن التقية كما تكون من احلكام الظلمة, كذلك تكون من عوام 

بأن حندث الناس مبا يعرفون, وأن  الناس, وقد أمرنا أئمة أهل البيت 

ال حندثهم مبا ينكرون, مراعاة ملشاعرهم, فإن أذى الغوغاء قد يكون أشد 

من أذى السالطني يف بعض األحيان, كما أن التعايش مع الناس يقتضي أن 

يكون اإلنسان قريبًا من قلوبهم, مقبواًل عندهم, وإال فإنه سينزوي وينعزل 

 أعظم من األذى يف األموال واألبدان. ويعيش قطيعة يكون أذاها

                                                           

 .16, ح124, ص2ج. م. ن: 1

 .2, ح125, ص2. م. ن: ج2



  243 

قد أمر باملداراة, وبيَّن أهميتها يف حياة  لذا جند أن الرسول األعظم 

 الناس, وهي قسم من التقية, كما بيَّناه يف احلديث عن أقسامها.

ما رواه الكليين عن حممد بن حييى, عن أمحد بن حممد بن عيسى, عن  .2

حبيب السجستاني, عن أبي جعفر ابن حمبوب, عن هشام بن سامل, عن 

  :قال يف التوراة مكتوب فيما ناجى اهلل عزَّ وجّل به موسى بن عمران

 يا موسى اكتم مكتوم سري يف سريرتك, وأظهر يف عالنيتك املداراة :

عين لعدوي وعدوك من خلقي, وال تستسب لي عندهم بإظهار مكتوم 

سري, فتشرك عدوك وعدوي يف سيب
1
. 

ية: صحيحة, وحبيب السجستاني وإن مل يرد فيه توثيق صريح, سند الروا

لكنه يكفي يف صحة الرواية موافقتها للقرآن الكريم, وكذلك رواية أولئك 

األكابر هلا, وهي حتاكي أمره تعاىل املذكور يف كتابه الكريم ملوسى 

 .]طه[  :    ... وهارون

, وأنه يذكر يف هذه الرواية مناجاة اهلل تعاىل ملوسى  واإلمام الباقر 

قد أمره مبداراة أعداء اهلل تعاىل, حبيث ال يسبب كالمه معهم إظهار كلمة 

الكفر ونعتهم هلل تعاىل مبا ال يليق جبالله وشأنه, فيكون شريكًا يف عدوانهم 

اثل ذلك بقوله على اهلل عزَّ وجّل, وقد ذكر اهلل تعاىل يف القرآن الكريم ما مي

   تعاىل:                      

 ...  ]األنعام[. 

إياك أعين إمنا هو من باب  مناجاة اهلل تعاىل ملوسى  وذكره 

فيها من , فهو تربية وتهذيب ألصحابه ومواليه مبا ذكر فامسعي يا جارة

                                                           

 .3, ح126, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج1
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تعليل وتنبيه هلم على ضرورة املداراة والكتمان, وهما نوعان من التقية 

 كما بيّنا.

ما رواه الكليين عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه, ذكره, عن  .3

 مسعت أبا عبد اهلل حممد بن سنان, عن حذيفة بن منصور, قال: 

ُفوا من قريش, وأيم يقول: إن قومًا من الناس َقلَّْت مداراتهم للناس, َفُأنِّ

اهلل ما كان بأحسابهم بأس, وإن قومًا من غري قريش حسنت مداراتهم 

فُأحِلُقوا بالبيِت الرفيع, قال: ثم قال: من كفَّ يده عن الناس, فإمنا يكّف 

عنهم يدًا واحدة, ويكفون عنه أيدي كثرية
1
. 

ورواه الصدوق يف اخلصال باختالف يسري يف بعض ألفاظه
2
. 

سند الرواية: ملَّا كان منت الرواية موافقًا للقرآن الكريم, فإنه ال حاجة 

 للكالم يف سندها, فهو على حّد قوله تعاىل:                

                                 

                                        آل[

... , وقوله تعاىل:عمران[                       

          ]فإن َمْن قلَّت مداراته للناس, غلظ قلبه ]فصلت ,

عندهم, فنفروا منه وانفّضوا عنه, وانقطع تأثريه فيهم, وهو خالف 

 املطلوب يف الدعوة إىل اهلل, واألخوة بني املؤمنني.

وأما متنها: فإن داللته واضحة على تقّية املداراة, السيما من جهة بيان 

قد أشار إىل أن مجاعة  جتهم, فإن اإلمام عاقبة املدارين وارتفا  در

                                                           

 .6, ح126, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج1

. الصدوق, حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي, اخلصال: تصحيح وتعليق: على أكرب 2

, 17هـ, ص1403 الغفاري, منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم, إيران,

 , خصلة نافية وخصلة مثبتة.60حديث
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من غري القرشيني ارتفعت مرتبتهم عند اخللفاء العباسيني وصار هلم 

عطاءات أرفع بيت يف قريش وهم بنو هاشم, يف حني أن قومًا آخرين قلت 

مداراتهم وكانوا من قريش فأخرجوا منها يف املعاملة والعطاء, فإن معنى 

نفوا من االنتساب إىل قريش, وذكر يف بعض النسخ ُأنِّفوا ضربت أنوفهم, و

عاقبة املداراة, يف أن املداري  أنهم ألقوا أي طردوا وأخرجوا, ثم بّين 

يكّف يدًا ولسانًا واحدًا عن الناس, ولكن الناس يكّفون بذلك أيديهم 

وألسنتهم عنه, واّتقاء الناس وكّف أيديهم عن اإلنسان هو من التقّية كما 

 بيّناه.

ما رواه الكليين عن أبي علي األشعري, عن حممد بن عبد اجلبار, عن  .4

حممد بن إمساعيل بن بزيع, عن محزة بن بزيع, عن عبد اهلل بن سنان, 

: أمرني رّبي مبداراة قال رسول اهلل قال:  عن أبي عبد اهلل 

الناس, كما أمرني بأداء الفرائض
1
. 

 وسند احلديث صحيح, ورجاله من الثقات.

, أمرني ربي :وأمَّا متنه فإنَّه صريح بوجوب املداراة, لقوله 

 ولتنزيلها منزلة الفرائض, واملداراة قسم من التقّية كما بيَّنا.
 

 ثانيًا: األدّلة الواردة يف مصادر أهل الُسنَّة

نقلنا فيما تقدم أقوااًل لإلمام الشافعي, وللحسن البصري, مفادها أنه 

 املسلمني احلالة بينهم وبني الكافرين فالتقية جائزة إىل يوم إذا شابهت احلالة بني

 الدين.

وسنعرض يف اآلتي بعض نصوص الُسّنة الشريفة الواردة يف مصادر 

                                                           

, 126, هامش الصفحة 2, ج9, الفقرة رقم126, هامش الصفحة2. أصول الكايف )م. س(: ج1

 .4ح
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أهل الُسنَّة اليت تدل على ذلك, وسنقتصر فيما نورده على األحاديث الصحيحة 

إىل  واحلسنة, وسنعمد يف كل رواية إىل دراسة سندها ومتنها, وسنقسمها

جمموعات, حبسب ما يشري إليه متنها من حتديد ملفهوم التقية وملشروعيتها, 

 وللشروط املختلفة للعمل بها, واإلشارة إىل بعض أقسامها.

 

 اجملموعة األوىل )مفهوم التقّية وجوازها(

حدثنا حممد بن سهل بن عسكر التميمي, روى مسلم يف صحيحه قال:  .1

حدثنا حييى بن حسان, وحدثنا عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي, أخربنا 

حييى )وهو ابن حسان(, حدثنا معاوية )يعين ابن سالم(, حدثنا زيد بن 

 سالم, عن أبي سالم قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول اهلل 

خبري فنحن فيه, فهل من وراء هذا اخلري شر ؟, قال إنَّا كنا بَشّر, فجاء اهلل 

 نعم, قلت: هل وراء ذلك الشّر خري ؟, قال : :نعم, قلت :

: كيف ؟, قال  : نعم, قلت:هل وراء ذلك اخلري شّر ؟, قال 

يكون بعدي أئمة ال يهتدون بهداي, وال يستنون بسنيت, وستقوم فيهم 

نس, قال: قلت: كيف أصنع يا رجال قلوبهم قلوب الشياطني يف جثمان إ

: تسمع وتطيع لألمري, وإن رسول اهلل إن كنت أدركت ذلك ؟, قال 

ضرب ظهرك وأخذ مالك, فامسع وأطع
1
. 

 وسند احلديث صحيح فرجاله من الثقات.

بأنه سيكون بعده  وأّما داللته فاحلديث إخبار غييب من رسول اهلل 

 .عزَّ وجّل وبغري سنة نبّيه  أمراء ظاملون, حيكمون بغري ما أنزل اهلل

                                                           

. النيسابوري, أبو احلسني مسلم بن احلجاج, اجلامع الصحيح )صحيح مسلم(: طبعة مصححة 1

, كتاب اإلمارة, باب 6ريوت, لبنان, جومقابلة على عدة خمطوطات ونسخ معتمدة, دار الفكر, ب

 .20األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت, ص
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بأن قلوبهم قلوب الشياطني يف جثمان إنس, تعبري عن شدة  وقوله 

 أذاهم وظلمهم وقسوتهم على العباد, وخمالفتهم ملا أنزل اهلل عزَّ وجّل.

باملغيبات هو حق وصدق, وتاريخ  وال شك بأن إخبار رسول اهلل 

األمويني والعباسيني وغريهم, األمة اإلسالمية حافل بهؤالء الظاملني من 

وقد ذكرنا نبذة عنهم يف الفصل األول يف مبحث الظروف املوضوعية لنشأة 

 التقية.

إن داللة احلديث على مشروعية التقية تبدأ من سؤال حذيفة: كيف أصنع 

تسمع وتطيع  :يا رسول اهلل إن كنت أدركت ذلك ؟, فقال له النيب 

قد أمر حذيفة بالسمع  , فنجده مالكلألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ 

والطاعة لألمري, وداللة اجلملة اخلربية املستعملة يف مقام إنشاء األمر على 

الوجوب أشد وآكد من داللة ذات صيغة األمر عليه كما هو معروف عند 

 األصوليني.

 , هو مبنزلة: امسع وأطع.تسمع وتطيع :فقوله 

كونان دون تقّية, فإن األمر بالسمع وإذا كان هناك مسع وطاعة فكيف سي

والطاعة هو أمر بالتعايش مع تلك احلالة, وإظهار املوافقة, والعمل حبسب 

رغبة احلاكم, وعدم االعرتاض عليه, وما يتضمنه كل ذلك من اجملاملة 

واملداراة والتبسم يف وجهه و ... إخل من لوازم السمع والطاعة, إذ كيف 

مع كون طغيانه وشخصيته كما وصفها رسول اهلل يكونان لألمري دون تقّية 

  ؟, بل ميكن القول: إن إطالق وجوب السمع والطاعة يف الرواية يدل

على وجوب التقية عند أهل الُسنَّة, وبنحو أوسع مما هي عليه عند شيعة أهل 

, ألنها عندهم إمنا جتوز بشروط تقدم احلديث عنها عند احلديث البيت 



  248 

ولعل هذه الرواية وما شابهها هو من مستندات ما جنده  عن مفهوم التقية,

عند كثري من علمائهم من السرية املستمرة يف التأييد واملديح للحكام واألمراء 

ولو مبا ليس فيهم, والَسْير وراءهم وجماملتهم, وإظهار موافقتهم وتأييدهم, 

قدرة على مع معرفتهم بفسقهم وفسادهم, بل إنهم كثريًا ما جعلوا القوة وال

البطش وكثرة الفتوح مقياسًا يف تقويم أولئك السالطني واألمراء يف 

أعماهلم, مع غض النظر عن اهلنات اليت كانوا يقعون فيها وعن طبيعة القيم 

أن يكون قد أمر  واملبادئ اليت كانوا يلتزمونها, وحاشا لرسول اهلل 

ر بهما, وهو من التقّية بالسمع والطاعة مبعنى القبول القليب, إمنا هو التظاه

 بال ريب.

فالرواية دليل على مشروعية التقية, بل وجوبها بنحو مطلق, لعدم 

التقييد
1

, وإن مل يصرح بعضهم بالفتوى بذلك, لكن يؤيده الكثري من 

السلوك العملي, كما سنعرضه يف البحث عن التقية يف عمل أولئك العلماء 

 وفتاويهم.

ثين أبو غسان املسمعي, وحممد بن حدروى مسلم يف صحيحه قال:  .2

بشار مجيعًا عن معاذ )واللفظ ألبي غسان(, حدثنا معاذ )وهو ابن هشام 

الدستوائي(, حدثين أبي عن قتادة, حدثنا احلسن عن ضّبة بن حمصن, عن 

أنه قال: إنه يستعمل عليكم  , عن النيب أم سلمة زوج النيب 

أمراء فتعرفون وتنكرون, فمن كره فقد برئ, ومن أنكر فقد سلم, ولكن 

من رضي وتابع, قالوا: يا رسول اهلل أال نقاتلهم, قال: ال ما صّلوا
2
. 

                                                           

. إال إذا اّدعي وجود روايات تقّيد ذلك اإلطالق, وإن كان بعض فقهاء املذاهب األربعة قد أجاز قتل 1

 .الكتاب امن هذ, فقه التقّية يف قنواته املذهبّية باباآلخرين عند اخلوف واإلكراه كما سنذكره يف 

 .23, كتاب اإلمارة, باب وجوب اإلنكار على األمراء, ص6صحيح مسلم )م. س(: ج. 2
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 وسند احلديث صحيح فرجاله من الثقات.

وأّما مدلوله فقد روى مسلم هذا احلديث بعدة طرق, تنتهي كلها إىل أم سلمة 

رضي اهلل عنها, وبينها اختالف يسري, ال يضر بأصل املعنى فجميعها يصرح 

بأن اإلثم إمنا هو على من رضي وتابع راضيًا, وأما من كره وتابع مضطرًا فإنه 

وم يف أعماق اإلنسان ودواخل يكون بريئًا ساملًا, ألن الكراهة كيٌف نفساني يق

نفسه, كما أن الرضا الذي يقابلها هو كيٌف نفساني كذلك, فهما ال يظهران يف 

الواقع اخلارجي, إمنا الذي يظهر هو املتابعة اليت ختتزن يف داخلها أحد األمرين 

الرضا أو الكراهة, وعليه يقرتب مدلول هذا احلديث من مدلول قوله تعاىل: 

...     ...  ]مع وجود فرق بينهما,  ,]النحل

وهو أن ظرف هذا احلديث يف إضمار شيء, وإظهار خالفه, إمنا هو بني املسلم 

واملسلم يف مقابل ظهور اآلية, يف أنها قد نزلت يف ظرف كانت العالقة فيه بني 

رأي الشيعة اإلمامية, وما سبق نقله عن اإلمام املسلم والكافر, فيؤيد احلديث 

الشافعي يف أن التقية جائزة بني املسلمني حماماة على النفس, إذا شاكلت احلالة 

بينهم احلالة بني املسلمني والكافرين
1

, وأن مناطها هو حتقق اإلكراه مع 

 اطمئنان القلب باحلق واإلميان.

أبي ضمرة, نصر بن حممد روى ابن ماجة قال: حّدثنا أبو القاسم بن  .3

بن سليمان احلمصي, ثنا أبي, ثنا عبد اهلل بن أبي قيس النصري, ثنا عبد 

يطوف بالكعبة ويقول: ما  رأيت رسول اهلل اهلل بن عمرو, قال: 

                                                           

احلكم الرابع: ظاهر اآلية يدل على أن التقّية إمنا حتل مع الكافرين الغالبني, إال أن . قال الفخر الرازي: 1

املسلمني واملشركني حلت  مذهب الشافعي رضي اهلل عنه أن احلالة بني املسلمني إذا شاكلت احلالة بني

: )م. س( .]تفسري الفخر الرازي )املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب(التقية حماماة على النفس

 ( من سورة آل عمران[.28, تفسري اآلية )1605, ص8, ج3مج
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أطيبك وأطيب رحيك, وما أعظمك وأعظم حرمتك, والذي نفس حممد 

, وأن نظن به إال بيده حلرمة املؤمن أعظم عند اهلل حرمة منك, ماله ودمه

خريًا
1
. 

 وسند احلديث صحيح فرجاله من الثقات.

وأّما مدلوله فإنه يدّل على أن حرمة املؤمن عند اهلل بالغة األهمية, حتى عّبر 

حرمة النفس حبرمة  أنها أعظم من الكعبة, ثم قرن النيب  عنها النيب 

املال, مما يفيد تعميم حرمة النفس والدم إىل حرمة املال, وبالتالي وجوب 

احملافظة على املال والنفس ووقايتهما من اهللكة أيضًا, بل وكذلك العرض, 

ألنه يبذل يف صيانته النفس واملال, والرواية تناسب مفهوم التقية, ألنها 

 همية والقيمة.شرعت للحفاظ على كل نفيس بالغ األ

روى مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا وكيع, عن  .4

سفيان, وحدثنا حممد بن املثنى, حدثنا حممد بن جعفر, حدثنا شعبة, 

كالهما عن قيس بن مسلم, عن طارق بن شهاب, وهذا حديث أبي بكر 

ل أول من بدأ باخلطبة يوم العيد قبل الصالة مروان, فقام إليه رجقال: 

فقال: الصالة قبل اخلطبة !, فقال: قد ترك ما هنالك, فقال أبو سعيد 

يقول: من  اخلدري: أما هذا فقد قضى ما عليه, مسعت رسول اهلل 

رأى منكم منكرًا فليغّيره بيده, فإن مل يستطع فبلسانه, فإن مل يستطع 

فبقلبه وذلك أضعف اإلميان
2
. 

 وسند احلديث صحيح فرجاله من الثقات.

ّما مدلول احلديث فهو أن أبا سعيد اخلدري قد ذكر حادثة ارتكبت فيها وأ

                                                           

, ونصر بن حممد شيخ ابن ماجة, ضّعفه أبو 13, ص3933, ح2. سنن ابن ماجة )م. س(: ج1

 ه ابن حبان يف الثقات.حامت, وذكر

 .50, كتاب اإلميان, باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان, ص1. صحيح مسلم )م. س(: ج2
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, وحتى ال يقول قائل بأنه ميكن تصحيح خمالفة ِلما شرَّعه رسول اهلل 

من باب االستحسان أو االستصالح, فإنه مضافًا إىل عدم  مروانعمل 

حجية هذين الطريقني عند معظم املسلمني, فإن املسألة مسألة عبادية, 

واملعروف يف العبادات عند مجيع املسلمني أنها وقفية أي موقوفة يف تنفيذها 

, ويظهر من كالم على ما شرعه اهلل عزَّ وجّل وبّلغه وفعله رسوله 

بن احلكم مروان قد ترك ما هنالك أنها كانت خمالفة عمدية لذا ,

استوجبت اإلنكار, ويف رواية أخرى يف صحيح مسلم عن أبي سعيد اخلدري 

فخرجت خماصرًا مروان حتى أتيت املصّلى, فإذا كثري بن الصلت قد أيضًا: 

, وأنا بنى منربًا من طني ولنب, فإذا مروان ينازعين يده كأنه جيرني حنو املنرب

أجره حنو الصالة, فلما رأيت ذلك منه, قلت: أين االبتداء بالصالة ؟, 

فقال: ال يا أبا سعيد, قد ترك ما تعلم, قلت: كال, والذي نفسي بيده, ال 

تأتون خبري مما أعلم )ثالث مرات( ثم انصرف
1
. 

وبالعودة إىل منت الرواية جند أن أبا سعيد قد صّوب أيضًا سكوت من سكت 

تغيري السنة وتقديم اخلطبة على الصالة, على أساس أن أدنى مراتب على 

اإلنكار هو اإلنكار القليب, وهو أضعف اإلميان, وقد مر أن السكوت 

واإلنكار القليب هو من أقسام التقية, ألنه لوال اخلوف من بطش مروان ما 

 سكت أحد من أهل املدينة أو من الصحابة على تغيري السنة.

وروى ابن أبي شيبة يف مصنفه, قال: حدثنا علي بن مسهر, عن أبي  .5

حيان, عن أبيه, عن احلارث بن سويد, عن عبد اهلل )بن مسعود( قال: 

 ما من كالم أتكلم به بني يدي سلطان يدرأ عين ما بني سوط إىل سوطني

                                                           

 .889, ح605, ص2. صحيح مسلم )م. س(: كتاب صالة العيدين, ج1
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إال كنت متكلمًا به
1
. 

 وسند احلديث صحيح ورجاله من الثقات.

فإنه يدل على أن الصحابي اجلليل عبد اهلل بن مسعود كان يرى  وأمَّا مدلوله

جواز دفع املؤاخذة عن نفسه, وكذلك عقوبة السوط والسوطني, بالتقية 

 وإعطاء األمراء بالكالم ما يريدون, ويف الرواية الدالالت اآلتية:

إن املتقى منه ليس دائمًا هو القتل أو ما شابهه, وإمنا التقية جائزة حتى  .1

السوط أو السوطني, وبعبارة أخرى التقية جائزة لدفع مطلق األذى  من

والتوهني, وقد استند بعض فقهاء املذاهب األربعة إىل هذا احلديث يف بيان 

حدودها
2
. 

إن التقية هي بالكالم دون الفعل, وإن كان ميكن التعدية إليه بتنقيح  .2

 كال األمرين املناط, فإن اهلدف هو دفع األذى عن النفس, وهو موجود يف

غايته عدم التجاوز باألفعال عن حدود التقية وضوابطها, كما نّبه إىل ذلك 

إنََّما ُجِعَلِت التَِّقيَُّة لُيْحَقَن ِبها الدَُّم, فإذا َبَلَغ  :حديث اإلمام الباقر 

الدََّم َفَلْيَس َتِقيٌَّة
3
. 

رتبط بهذه جواز التقية بني املسلمني, ألن كالم ابن مسعود إمنا هو م .3

 احلالة.

 يف ُسننه, عن أبي ذر الغفاري, عن رسول اهلل  ابن ماجةروى  .6

تعاىل جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان, وما اسُتْكِرهوا  إن اهللأنه قال: 

                                                           

, كتاب اجلهاد, ما قالوا يف املشركني يدعون املسلمني إىل ما ال 7. مصنف ابن أبي شيبة )م. س(: ج1

 .11, حديث 642نبغي, صي

 . سيأتي بيان ذلك يف استعراض آراء علماء املذاهب يف التقّية وحدودها وشروطها, يف 2

 .16, احلديث220, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج3
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عليه
1

... , واحلديث على حد قوله تعاىل يف كتابه الكريم:     

           ...  ]فإن ما يكره عليه اإلنسان من قول أو  ,]النحل

فعل, فإنه جائز له, وهذا احلديث مروي بطرق متعددة مع شيء من الزيادة 

والنقصان, ولكنها كلها ذات معنى متقارب, وهو معروف حبديث الرفع, 

وهنالك كالم يف أن املتجاوز أو املرفو  هل هو املؤاخذة أو احلكم باحلرمة 

 وكيف كان فإن احلديث يقّرر أن ما يكره عليه اإلنسان ال حياسب عليه.؟, 

حدثنا حممد بن املثنى, وحممد بن بشار, روى مسلم يف صحيحه قال:  .7

قاال: حدثنا حممد بن جعفر, حدثنا شعبة, عن مساك بن حرب, عن 

علقمة بن وائل احلضرمي, عن أبيه, قال: سأل سلمة بن يزيد اجلعفي 

فقال: يا نيب اهلل, أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون  رسول اهلل 

حقهم ومينعونا حقنا, فما تأمرنا ؟!, فأعرض عنه, ثم سأله, فأعرض 

عنه, ثم سأله يف الثانية أو يف الثالثة, فجذبه األشعث بن قيس, فقال 

: امسعوا وأطيعوا, فإمنا عليهم ما محّلوا, وعليكم ما رسول اهلل 

محّلتم
2
. 

 حلديث صحيح فرجاله من الثقات.وسند ا

وأّما مدلول احلديث فهو: إن مفروض السؤال هو قيام أمراء ظلمة حيكمون 

املسلمني حيّصلون حقوقهم كاملة ويبخسون املؤمنني حقوقهم ومينعونهم 

عمَّا يفعل يف حال واجه ذلك,  منها, فسأل الصحابي رسول اهلل 

الطاعة لألمراء وإن منعوا الناس على ما ورد يف الرواية بالسمع و فأمره 

حقوقهم وخالفوا أحكام ربهم, والسمع والطاعة يستلزمان إظهار القبول 

                                                           

, 2, وكذلك يف املستدرك على الصحيحني )م. س(: ج659, ص1. سُنن ابن ماجة )م. س(: ج1

 , عن ابن عباس.198ص

 .19, كتاب اإلمارة, باب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق, ص6. صحيح مسلم )م. س(: ج2
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واملوافقة ألقواهلم وأعماهلم وعدم اإلنكار العلين عليهم, وهي من أقسام 

 التقية كما مّر.

حدثنا داود بن رشيد, حدثنا الوليد )يعين روى مسلم يف صحيحه:  .8

ابن مسلم(, حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر, أخربني موىل بين فزارة 

)وهو رزيق بن حيان( أنه مسع مسلم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك 

األشجعي يقول: مسعت عوف بن مالك األشجعي, يقول: مسعت 

نهم وحيبونكم, وتصّلون يقول: خيار أئمتكم الذين حتبو رسول اهلل 

عليهم ويصّلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, 

وتلعنونهم ويلعنونكم, قالوا: قلنا يا رسول اهلل, أفال ننابذهم عند ذلك 

: ال ما أقاموا فيكم الصالة, ال ما أقاموا فيكم الصالة, أال ؟, قال 

معصية اهلل, فليكره ما يأتي من معصية َمْن وليِّ عليه واٍل فرآه يأتي شيئًا من 

اهلل, وال ينزعن يدًا من طاعة
1
. 

 وسند احلديث صحيح فرجاله من الثقات.

وأّما مدلوله فإنه يتحدث عن فئتني من األمراء, فئة حيبها الناس ويدعون هلا 

بكل خري وهي حتب الناس وتريد بهم كل خري, وتعمل على حتقيقه, فإن 

هو كناية عن الدعاء هلم بالرمحة وبالتوفيق تصلون عليهم  قوله 

من لعن الناس  وبكل خري, وقد جاءت على سبيل املقابلة مع ما ذكره 

للفئة األخرى, وال ينبغي ألحد أن يتوهم هنا أن املراد من لفظ الصالة هنا 

ألنه حتى الصالة  -أي الصالة املعروفة  -هو الصالة باملصطلح الشرعي 

هي من باب الدعاء للميت, فالصالة عليهم إذن ليست على األموات إمنا 

 إال الدعاء هلم.

وتتحدث الرواية عن فئة أخرى من األمراء يبغضها الناس, ويدعون اهلل عزَّ 

                                                           

 .24, كتاب اإلمارة, باب خيار األئمة وشرارهم, ص6. صحيح مسلم )م. س(: ج1



  255 

وجّل أن يعذبها وأن ينتقم منها, ملا تعمله من سوء وتقوم به من طغيان, 

ة اهلل واللعن هو دعاء باخلروج من رمحة اهلل تعاىل, ومن خيرج من رمح

تعاىل يقع يف عذابه, ومن شدة ما يكون من بغض هؤالء واستنكار أعماهلم 

: أفال ننابذهم اليت تنايف ما جاء به اإلسالم, سأل الصحابة رسول اهلل 

عند ذلك ؟, مما يعين أن أعمال هؤالء قد بلغت درجة من السوء رأى 

والية الصحابة معها وجوب اخلروج عليهم ومقاتلتهم وإقصاءهم عن 

ال ما أقاموا عن ذلك بقوله:  األمر, فجاءهم النهي من رسول اهلل 

الصالة فيصاًل يف جواز اخلروج, فما بقيت   , فجعلفكيم الصالة

أال َمْن وّلي الصالة جيب التحمل والصرب, وسّن يف ذلك قاعدة تقول: 

ية اهلل, عليه واٍل, فرآه يأتي شيئًا من معصية اهلل فليكره ما يأتي من معص

, وهنالك روايات مشابهة عديدة هلذه الرواية, وال ينزعّن يدًا من طاعة

منها: ما أخرجه مسلم يف صحيحه أيضًا مما ُيستفاد منه ذات املعنى تقريبًا, 

: َمن رأى ِمْن أمريه شيئًا قال رسول اهلل من طريق ابن عباس, قال: 

فمات, فميتته جاهليةيكرهه فليصرب, فإنه َمْن فارق اجلماعة شربًا 
1
. 

َمْن كره من أمريه شيئًا فليصرب عليه, فإنه ليس ويف رواية ثانية عنه أيضًا: 

أحد من الناس خرج من السلطان شربًا فمات عليه, إال مات ميتة 

جاهلية
2
. 

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص, قال: بينما وأخرج أبو داود يف سننه: 

                                                           

, وكذلك يف: 21, باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت, ص6. صحيح مسلم )م. س(: ج1

, وكذلك يف: مسند اإلمام أمحد بن حنبل 87, كتاب الفنت, ص8لبخاري )م. س(: جصحيح ا

 .275, ص1)م. س(: ج

, كتاب 8, وكذلك يف: صحيح البخاري )م. س(: ج22, ص6. صحيح مسلم )م. س(: ج2

 .87الفنت, ص
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: من رأى ُمنكرًا إذ ذكر الفتنة فقال  حنن حول رسول اهلل 

فاستطا  أن يغّيره بيده فلُيغيِّره بيده, فإن مل يستطع فبلسانه, فإن مل يستطع 

فبقلبه, وذلك أضعف اإلميان
1
. 

أنه  روى السرخسي يف املبسوط, عن جابر بن عبد اهلل األنصاري  .9

وال جناح علّي يف طاعة الظامل إذا أكرهين عليهاقال: 
2
. 

وال حاجة للحديث عن سنده بعد كل ما تقدم من الروايات املؤّيدة للتقّية, 

جلابر إثر  مسلم بن عقبة املريواملبيِّنة ملفهومها, وبعد ما ذكرناه من طلب 

وقعة احلرة, وجلوء األخري إىل أم املؤمنني أم سلمة, اليت دفعته مع ابن 

بًا للخالص من بطشهماأختها إلجابة مسلم إىل بيعة يزيد بن معاوية, طل
3
. 

وأمَّا منت احلديث فهو تعبري عن ذلك املوقف وغريه ممَّا اضطر إليه جابر بن 

عبد اهلل األنصاري, الذي قدِّر له أن يدرك عددًا غري قليل من الظاملني, وقد 

أن املسؤولية ال جتتمع مع اإلكراه, وإن كان  -رضوان اهلل تعاىل عليه  -بيَّن 

ذا اإلطالق, فهو بواسطة أدّلة خاصة خترج بعض املوارد هنالك ختصيص هل

ال تقّية  :اليت ُنصَّ على عدم مشوهلا بأمثال هذا احلديث, كقوهلم 

 .يف الدماء

عن أعماله, بعدم  -بالفتح  -وقد علَّل بعض الفقهاء عدم مسؤولية امُلكَره 

                                                           

أبو داود, سليمان بن األشعث السجستاني, سنن أبي داود: راجعه على عدة نسخ, وضبط . 1

ه, وعلق حواشيه: حممد حمي الدين عبد احلميد, دار إحياء الرتاث العربي, بريوت, لبنان, أحاديث

, باب بيان كون 1, وكذلك يف صحيح مسلم: ج4340, ح123, كتاب املالحم, ص4ج

, 3, وكذلك يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل )م. س(: ج50النهي عن املنكر من اإلميان ..., ص

 .20ص

 .4070, ص12)م. س(: ج . املبسوط للسرخسي2

 عقبة يف وقعة احلرة وغريها. من هذا الكتاب وما كتب فيها عن فعل مسلم بن 96راجع هوامش ص.. 3
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نسبة الفعل يف الواقع إليه, ألنه مسلوب اإلرادة باإلكراه, فكأنه مل 

يعملها
1

 , فاملسبب هنا هو الفاعل, وليس املباِشر.

واحلديث ظاهر يف التقّية وآثارها وشروطها دون أّي التباس, بل هو 

 كالصريح, وأنها تكون بني املسلمني وبالقول والفعل, فإن إطالق الطاعة

من اإلكراه إمنا كان من والة  يشملهما, كما أن ما تعرض له جابر 

 املسلمني.

وكل هذه الروايات ذات دالالت متقاربة, بل ميكن القول إن هلا ذات 

الداللة, ألن اإلنكار القليب, وكراهة معصية اهلل عزَّ وجّل على حد سواء, 

ه أن يتظاهر اإلنسان ألن الكره كيٌف نفساني حمله القلب, واالكتفاء به معنا

بقبول ما جيري, أو يسكت عنه مع كراهته وإنكاره, وهذا من التقية كما 

بّيناه عند احلديث عن أقسامها, كما أن خامتة الرواية تدل على التقية أيضًا, 

عن نز  اليد من الطاعة, والنهي يفيد احلرمة فنز  اليد من  فقد نهى 

كن التعايش مع األمراء الظلمة الطاعة كما تقوله الرواية حرام, ول

 يستوجب وال ريب ألف تقية وتقية.

وينبغي أن نشري هنا إىل أن التقية تتوافق مع اإلنكار يف القلب, ألنها إظهار 

ما خيالف املعتقد أو ما عليه املذهب, ولكنها حتفظ لك ما يف قلبك على 

كان عدم نز  اليد حاله من السالمة واإلميان, أمَّا إذا مل تكن احلال تقّية, و

 من الطاعة رضى وقبواًل واقعيًا, فليس إال الشراكة يف الظلم واالحنراف.

 اجملموعة الثانية )حدود التقيَّة(

حدثنا حممد بن بشار, حدثنا عمرو بن روى ابن ماجه يف سننه قال:  .1

                                                           

روى ابن القاسم, عن مالك, أن َمْن ُأكره على شرب اخلمر, . روى القرطيب يف تفسريه, قال: 1

]اجلامع ألحكام القرآن )تفسري . وترك الصالة, أو اإلفطار يف رمضان, أن اإلثم عنه مرفو 

 [.183من سورة النحل, ص 106, تفسري اآلية 10القرطيب( )م. س(: ج
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عاصم, حدثنا محاد بن سلمه, عن علي بن زيد, عن احلسن عن جندب عن 

: ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه, قالوا: حذيفة, قال: قال رسول اهلل 

: يتعرض من البالء ملا ال يطيقهوكيف يذل نفسه ؟, قال 
1
. 

 سند الرواية صحيح فرجاله من الثقات.

ا متنها: فإن التقّية ال جتوز إال عند تعّرض اإلنسان لبالء شديد ال وأمَّ

يطيقه, وقد نهت الرواية املؤمن عن تعريض نفسه للذّل, وبيَّنت سبب 

حصوله, وعلى املؤمن أن مينع ذلك عن نفسه, فالتقّية تصرف يف حالة 

خاصة, وليست تصرفًا عامًا يف مجيع األحوال, ويظهر من الرواية أن 

ر البالء الذي ال حيتمل هو مسألة شخصية, ختتلف من شخص آلخر, تقدي

وأن املناط فيها هو قدرته على التحمل واحلديث على حد قول أئمة أهل 

, التقية عند كل ضرورة, وصاحبها أعلم بها حني تقع به :البيت 

, ومن الواضح ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسهقال:  فإن رسول اهلل 

الكالم هو نهي لكل أفراد األمة اإلسالمية, وعليه فاملقياس يف تقدير أن هذا 

 البالء الذي ال حيتمل مقياسًا شخصيًا يرتك للمتعرض تقديره.

حدثين حممد بن منهال الضرير, وأمية أخرج مسلم يف صحيحه قال:  .2

بن بسطام العيشي, واللفظ ألمية قاال: حدثنا يزيد بن زريع, حدثنا روح 

لقاسم, عن العالء, عن أبيه, عن أبي هريرة قال: ملا نزلت على وهو ابن ا

  :            رسول اهلل 

                

      ]قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول اهلل ]البقرة ,

 فأتوا رسول اهلل ,  ثم بركوا على الّركب, فقالوا: أي رسول اهلل
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!, كلفنا من األعمال ما نطيق, الصالة والصيام واجلهاد والصدقة, وقد 

: أتريدون أن تقولوا أنزلت عليك هذه اآلية وال نطيقها, قال رسول اهلل 

كما قال أهل الكتابني من قبلكم: مسعنا وعصينا !, بل قولوا: مسعنا 

وأطعنا, غفرانك ربَّنا وإليك املصري, قالوا: مسعنا وأطعنا غفرانك ربَّنا 

 وإليك املصري, فلما اقرتأها القوم ذّلت بها ألسنتهم, فأنزل اهلل يف إثرها: 

              

              

    ]فلما فعلوا ذلك نسخها اهلل تعاىل, فأنزل اهلل عزَّ ]البقرة ,

                 وجّل: 

    ...  ]قال: نعم, ]البقرة ,...    

       ...  ]قال: نعم, ,]البقرة ...  

     ...  ]قال: نعم, ]البقرة ,...     

           ]قال: ]البقرة ,

نعم
1
. 

 واحلديث صحيح فرجاله من الثقات.

كان يقول: نعم, عقب نزول كل مقطع  وأمَّا متنه فإنه يدل على أن النيب 

 من اآلية املباركة, وهي دعاء مبضمونه, وحمل الكالم هو قوله عزَّ وجّل:

...       ...  ]وقول رسوله ]البقرة , نعم ,

    عقب نزوهلا للدعاء مبضمونها, وهي على وزن قوله عزَّ وجّل: 

  ...  ]وكذلك قوله تعاىل: ]البقرة ,...     
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 ...  ]ألن حتميل اإلنسان ما ال طاقة له به, ال شك وال ريب ]احلج ,

أنه حرج عليه, ومل يفرض اهلل تكليفًا خيرج عن طاقة العباد, واآلية املباركة هلا 

ذات الداللة املوجودة يف حديث حذيفة املتقدم, فإن تعريض النفس للتهلكة, 

والعرض لالعتداء, هو من البالء الذي ال يطاق, لذا ال جيب واملال لإلتالف, 

على اإلنسان أن يقوم مبا يؤدي إىل ذلك, وال يكون هذا دون التقية بأقسامها 

املختلفة, من املداراة والكتمان, وفعل أو قول خالف ما يعتقد أنه احلق, 

خيرج عن  واآليات اليت جاءت يف الرواية تدل على ارتباط التقية باحلرج, وما

الوسع, وما شابه, فال جتوز التقية بكل أقسامها ما مل يكن هنالك داٍ  إىل 

 وجودها.

حدثنا علي بن حممد, حدثنا حممد بن روى ابن ماجة يف سننه, قال:  .3

فضيل, حدثنا حييى بن سعيد, حدثنا عبد اهلل أبو طوالة, حدثنا نهار 

يقول:  العبدي, أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول: مسعت رسول اهلل 

إن اهلل ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذا رأيت منكرًا أن 

ته قال: رّب رجوتك وفرقت من الناستنكره, فإذا لّقن اهلل عبدًا حج
1
. 

 وسند احلديث صحيح فرجاله ثقات.

وأّما مدلوله فإنه يدّل على أن العبد قد يرى املنكر وال ينكره خوفًا من الناس 

وإن اهلل تعاىل ال  -واخلوف أكثر ما يكون على النفس أو املال أو العرض  -

نه فريضة, خلوفه أهل يؤاخذ هذا العبد على تركه النهي عن املنكر مع أ

 املنكر على نفسه.

, تعبري عن قبول العذر إذا أراد اهلل بعبد خريًا لّقنه حجته :وقوله 

عدم النهي عن  -وعدم املؤاخذة, وقد ربطت الرواية بني التقّية السكوتّية 
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وبني اخلوف من الناس, والسكوت عن اإلنكار معناه عدم إظهار  -املنكر 

و باللفظ, وهو من العمل بالتقّية السكوتية يف اخلوف املخالفة بالفعل أ

الشديد, واملقياس هو مقياس شخصي كما هو واضح.ببعض أقسام التقية 

 كما ذكرناها سابقًا.

روى حممد بن إمساعيل البخاري, حدثين حييى بن بكري, حدثنا  .4

الليث, عن ُعقيل, عن ابن شهاب, أن ساملًا أخربه, أن عبد اهلل بن عمر  

املسلم أخو املسلم, ال يظلمه, وال قال:  ه, أن رسول اهلل أخرب

يسلمه, ومن كان يف حاجة أخيه, كان اهلل يف حاجته
1
. 

أن املسلم أخو املسلم, فال فرق يف ذلك بني مسلم قريب  بّين النيّب 

ذي رحم, أو بعيد, وعلَّق البخاري على احلديث قائاًل: فإنه يذّب عنه 

نه, وال خيذله, فإن قاتل دون املظلوم, فال قود عليه املظامل, ويقاتل دو

وال قصاص, فيدّل احلديث على وجوب الدفا  عن املسلم والقتال دونه, 

وقد يستلزم ذلك قتل املعتدي والظامل, وال قود وال قصاص يف هذه 

احلالة, كما أنه قد يلزم منه قتل املدافع عن املظلوم وشهادته دون أخيه, 

, أنه يلزمه الدفا  عن أخيه املسلم, ال يسلمهن قوله: وظاهر احلديث م

ولو لزم من ذلك أن يقتل, وبقياس األولوية, فإن الذي جيب عليك الدفا  

عنه وبذل الدم والنفس يف سبيله, ال جيوز لك قتله يف حال من األحوال, 

إنََّما ُجِعَلِت التَِّقيَُّة  :وهذا على حّد ما روي عن اإلمام الصادق 

لُيْحَقَن ِبها الدَُّم, فإذا َبَلَغ الدََّم َفَلْيَس َتِقيٌَّة
2
. 

فيمكننا استنادًا إىل ما تقّدم من الروايات أن نرسم حدًَّا للتقّية عند أهل الُسنَّة 
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من كون التقّية  أيضًا, يوافق احلد املرسوم يف مدرسة أهل البيت 

 حمدودة حبدَّين:

 ني تقع به, فهي مسألة شخصية.وصاحبها أعلم بها ح أ. الضرورة:

 فإذا بلغت التقّية الدم فال تقّية, ألنها إمنا شّرعت ليحقن بها الدم. ب. الدم:

 وستظهر بعض الفوارق عند استعراض آراء املذاهب اإلسالمية.
 

 (منشأ التقيةاجملموعة الثالثة )

روى ابن ماجه,قال: حدَّثنا العباس بن الوليد الدمشقي, ثنا زيد بن  .1

حييى بن عبيد اخلزاعي, ثنا اهليثم بن محيد, ثنا أبو معيد حفص بن غيالن 

قيل: يا رسول اهلل الرعيين, عن مكحول, عن أنس بن مالك, قال: 

  متى نرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟, قال إذا ظهر :

فيكم ما ظهر يف األمم قبلكم, قلنا: يا رسول اهلل وما ظهر يف األمم قبلنا 

: امللك يف صغاركم, والفاحشة يف كباركم, والعلم يف ؟, قال 

رذالتكم
1
. 

 رجاله ثقات.فسند احلديث: احلديث صحيح 

مدلول احلديث: إن فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر, يسقط 

ما يصبح امللك والقدرة يف يد الطائشني وعدميي املسؤولية, جتاه وجوبها عند

دينهم وشعوبهم, وعندما تنتشر الفاحشة يف اجملتمع فتصبح سارية بني 

الكبار بعد كونها كذلك بطريق أوىل بني الصغار, وعندما يفرتق العلم عن 

األخالق فيستخدم للشر بدل استخدامه للخري, وليصبح سالحًا بيد 

 , ويستغله األمراء لتربير تصرفاتهم وتسويغ ظلمهم.األشرار
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إن ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر, إمنا يعين السكوت عنهما وهو 

من التقية السكوتية وهي نو  من تقية الكتمان على ما مر, فالرواية تربط 

بني سقوط فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر, وبني حصول ظروف 

ل معها التمكن من القيام بهذه الفريضة, ككون السلطة خاصة يستحي

السياسية بيد فئة من الطائشني, وانغماس الكبار يف املفاسد والفحشاء, 

وصريورة العلم بيد متنّطعني جهلة ليس هلم حّظ من الوعي أو الفهم 

السليم, ومن الور  والدين, فالظلم والقهر والسوء هو منشأ التقّية كما 

واية, حبيث يصبح اإلنسان جمرد شاهد على املنكر مع اضطراره يظهر من الر

 للسكوت عليه, فالتقية إذن هي سلوك خاص يف ظرف خاص.

روى أبو داود الطيالسي يف مسنده قال: حدثنا عبد احلميد, قال: ثنا  .2

ما وقى به املؤمن  :حممد بن املنكدر, عن جابر, قال: قال رسول اهلل 

عرضه فهو صدقة
1
. 

 حلديث: صحيح ورجاله من الثقات.سند ا

مدلول احلديث: يدل احلديث على لزوم وقاية اإلنسان لعرضه, واملراد منه 

شأنه وكرامته, فال يذل نفسه أمام الناس بقول أو عمل, وال يأتي مبا يسبب 

هتك حرمته, فربط بني ما يقي اإلنسان به عرضه من األذى, وبني الصدقة 

ا يدل على رجحان الوقاية, أي احلفظ, وال اليت تعين العمل الراجح, مم

 خترج التقّية بأقسامها عن ذلك.

وتؤكد الرواية على أن املناط فيها هو حفظ النفس واملال والعرض, مع 

غض النظر عن االنتماء الديين ألطرافها, بل هي ظاهرة يف مشروعية التقية 

 بني املسلمني.
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املسمعي, وإسحاق حدثنا أبو غسان روى مسلم يف صحيحه, قال:  .3

بن إبراهيم, وحممد بن املثنى, )قال إسحاق: أخربنا, وقال اآلخران: 

أن عبيد حدثنا معاذ بن هشام(, حدثين أبي عن قتادة, عن أبي املليح: 

اهلل بن زياد, دخل على معقل بن يسار يف مرضه, فقال له معقل: إني 

 ول اهلل حمدثك حبديث لوال أني يف املوت مل أحدثك به, مسعت رس

يقول: ما من أمري يلي أمر املسلمني, ثم ال جيهد هلم وينصح, إال مل يدخل 

معهم اجلنة
1
. 

أال كنَت حدثتين هذا قبل اليوم ؟, ويف رواية أن عبيد اهلل بن زياد قال: 

 .قال: ما حدثتك أو مل أكن ألحدثك

 دراسة السند: احلديث صحيح, ورجاله من الثقات.

داللة احلديث: حيكي لنا احلديث عمل صحابي من أصحاب بيعة الشجرة, 

, ولكنه كان خيشاه على نفسه إن اعرتض عبيد اهلل بن زيادكان يرى ظلم 

 عليه, أو واجهه بظلمه وطغيانه, وكان قد مسع حديثًا من رسول اهلل 

وال  يبّين عاقبة كل ظامل يلي أمر املسلمني وُيعمل فيهم اخلسف واهلوان,

حيّضهم على طاعة اهلل ورسوله, وال ينصح هلم يف أمور دينهم ودنياهم, 

 وأنها هي النار.

ولكنه بقي يكتم ذلك طيلة حياته خوفًا من ابن زياد, فلما دخل يف مرض 

املوت, وأدرك أنه ال أمل له بالنجاة, وأنه يف حال ال ميكن لألمري أن يعاقبه 

 . فيها, أعلمه مبا مسع من رسول اهلل

, وللحديث نظائر لوال أني يف املوت, مل أحدثك بهيدل على ذلك قوله: 
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كثرية, وعمل الصحابة حجة عند أهل الُسنَّة
1

, مما يعين أن كتمان معقل 

كان سنة وعماًل مشروعًا, وكذلك مصانعته وجماملته لعبيد اهلل بن زياد, 

يء من املالينة اليت يدل عليها عيادته له يف مرضه, مما يظهر منه وجود ش

كان مقرًا بظلم عبيد  معقلواجملاملة أعقبت عالقة بني الرجلني, مع أن 

اهلل وفساده, ولكنه كان خيشاه على نفسه, وهذا من مجلة أقسام التقية 

 أيضًا كما تقدم.

حدَّثنا أبو اليمان, أخربنا شعيب, روى البخاري يف صحيحه قال:  .4

قال عن الزهري, خربني أبو سلمة بن عبد الرمحن, أن أبا هريرة قال: 

: ستكون فنت, القاعد فيها خري من القائم, والقائم فيها رسول اهلل 

خري من املاشي, واملاشي فيها خري من الساعي, َمْن تشرف هلا تستشرفه, 

به فمن وجد ملجًأ أو معاذًا فليعذ
2
. 

 سند احلديث: صحيح ورجاله من الثقات.

قد أمرنا أن   مدلول احلديث: تدل الفقرة األخرية من احلديث أن النيب

حنمي أنفسنا, وأن نتخذ ملجأ عند الفتنة, ومن امللجأ واملعاذ العمل 

بالتقية, فيبطن خمالفة املنكر وال يصرح مبا جيعله مرمًى لسهام الظاملني, 

تدل على وجوب العوذ وهو االلتجاء إىل شيء طلبًا  فليعذوصيغة األمر 

للنجاة, والشك يف أن التقّية مما ُيلجأ إليه طلبًا للنجاة ورومًا للسالمة, 

وبالتالي فإن الرواية تربط بني التقية وبني الفتنة اليت تصيب من تعّرض هلا, 

 ولهمن تشرف هلا تستشرفه, فالرواية على حد ق  ويظهر هذا من قوله
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 فيما تقدم من الروايات: احفظ لسانك والزم دارك  فليس للمؤمن

يف كل فتنة غشوم ال يستطيع دفعها إال أن يقي نفسه من شرورها وأذاها, 

 فالتقية تصرف وسلوك يف موقع الفتنة.

ليس عامًا يف  ستكون فنت :كما أنه ينبغي اإلشارة هنا إىل أن قوله 

نو  خاص من الفتنة يكون القائم فيها خري من  كل فتنة, إمنا هو حديث عن

 الساعي ... إخل.

لذا من يكون قادرًا على مواجهة الفتنة, أو من يتحتم عليه بيان ما هو احلق 

من أركان الدين وضرورياته؛ لئال ُتمحى صورته, حتى وإن ضحى بالغالي 

ه أن والنفيس, فإن تكليفه غري ذلك, لذا ورد يف الرواية عن النيّب 

إذا ظهرت البدعة يف أميت فليظهر العامل ِعلمه, فإن مل يفعل فعليه قال: 

لعنة اهلل
1
. 

روى البخاري يف صحيحه قال: حدثنا إمساعيل, قال: حدثين أخي,  .5

حفظت عن عن ابن أبي ذئب, عن سعيد املقربي, عن أبي هريرة قال: 

فلو بثثته ُقطع وعاءين, فأمَّا أحدهما فبثثته, وأمَّا اآلخر  رسول اهلل 

هذا البلعوم
2
. 

 سند احلديث: صحيح ورجاله من الثقات.

مدلول احلديث: تذكر الرواية أن أبا هريرة تلقى وعائني من العلم من 

, فنقل أحدهما وكتم اآلخر حفاظًا على نفسه, والشك رسول اهلل 

أن خوف أبي هريرة كان من املسلمني سواء كانوا من عامة الناس, أو من 

احلكام واألمراء, فاحلديث يدل على أن تقيَّته كانت من املسلمني, ومبا أن 
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عمل الصحابة حجة
1

, فيدل احلديث على جواز التقية بني املسلمني يف حال 

لى النفس, وما جياريها يف أهميتها, كما يدل على جواز التقية اخلوف ع

وال يكتم  بالكتمان, وإال لكان عليه أن يروي ما أخذه عن رسول اهلل 

 منه شيئًا.

وتدل الرواية على أن املخالفة بالرأي وعدم اإلذعان ملا هو سائد, والتفّوه 

وقد أشفق أبو  مبا ال يقبله الناس, يعرِّض صاحبه لالضطهاد واملخاطر,

 هريرة على نفسه فكتم تلك األحاديث.

 ومثة تساؤالت عّدة:

بلحاظ الزمان, فإذا كان هذا هو حال الصدر األول لإلسالم, فكيف  أوهلا:

 كانت حال األزمنة التالية ؟!.

بلحاظ األشخاص, فإذا كان َمْن خيشى على نفسه هو أحد  وثانيها:

سيكون حال عوام الناس الذين  الصحابة وقد تويف يف ظل حكمهم, فكيف

جاءوا بعد ذلك يف ظل حكام ما كانوا يراعون أحكام اإلسالم ؟, أال 

يكونون أوىل بالتقية من أبي هريرة, خصوصًا وأن الرجل كان معروفًا بعدم 

معارضته ملن حكموا يف زمانه, بل كان عند بعضهم من أصحاب احلظوة 

ومن املقرَّبني
2
. 

وم, فما هو هذا الشيء الذي كان أبو هريرة خيشى من بلحاظ املكت وثالثها:

من أحكام  إذاعته ؟, فمن املؤكَّد أنه ليس مما مسعه من رسول اهلل 

                                                           

, كابن مسعود, وابن عباس, . ال سّيما وأنه قد ورد شبيه هذا التصّرف عن عدد من الصحابة 1

 وحذيفة بن اليمان, وغريهم.

. فقد استخلفه عمر بن اخلطاب على البحرين, ومعاوية والَّه املدينة, راجع: تاريخ مدينة دمشق )م. 2

بعدها[, وغريه من كتب التاريخ  وما 295( أبو هريرة الدوسي, ص8895, ترمجة )67س(: ج

 والرتاجم.
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الطهارة وبعض العبادات, وال من أحكام البيع والشراء, فإنهم قد اختلفوا 

يف ذلك ومل يثقل عليهم ذلك االختالف, ومل يسبب  يف الرواية عنه 

هي إذن طبيعة ذلك العلم الذي كان خيشى بّثه بني الناس  أي اضطراب, فما

؟, وهل اخلشية كانت واقعًا من عوام الناس ؟, أم أنها من احلكام واألمراء 

وأعوانهم من الغوغاء, لو أظهر بعض ما يعرفه أو مسعه من رسول اهلل 

.ممَّا خيالف مصاحل تلك اجلهات ؟ , 

تنة, وزمان تأسيس لكل ما حصل فإن زمان أبي هريرة كان والشك زمان ف

فيما جاء بعده من األيام, وتفريعًا على هذه الرواية, كيف ستكون حال 

الذي يعتقد ببعض املسائل اليت هلا أبعاد تتصل بشؤون السياسة واحلكم ؟, 

كاإلمامة واخلالفة وتوابعها, إذا صرح بها وكانت ختالف مواقف احلكام 

اضطهاده ؟, وما هو حجم اخلطر  وادعاءات السالطني ؟, كيف سيكون

الذي سيواجهه ؟, فلماذا ال جيوز له العمل بالتقّية ويشّنع عليه إن عمل بها 

؟!, مع رواية كبار الصحابة والتابعني ملا يدّل عليها, وعملهم بها, 

وصدور الفتوى جبوازها من أئمة املسلمني, فلماذا جنعل باء اجلر باءين؛ 

 ر !.واحدة جتر, واألخرى ال جت

وكيفما كان, فمنشأ التقّية هنا هو اخلوف على النفس من القتل أو األذى 

 الشديد.

أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي, أنبأنا أبو روى ابن عساكر قال:  .6

بكر بن الطربي, أنبأنا أبو احلسني بن الفضل, أنبأنا عبد اهلل بن جعفر, أنبأنا 

دَّثنا أبو هالل, عن قتادة, يعقوب بن سفيان, نبأنا سليمان بن حرب, ح

قال: قال حذيفة: لو ُكنت على شاطئ نهر, وقد مددُت يدي ألغِرف 

فحدَّثتكم بكل ما اعلم, ما وصلت يدي إىل فمي حتى ُاقتل
1
. 

                                                           

 .289ص, 12ج)م. س(:  تاريخ مدينة دمشق. 1



  269 

 وقال أبو هالل, عن قتادة, قال حذيفة: لو كنت على شاطئ نهر, وقد

فمي حتى مددت يدي الغرتف فحدثتكم بكل ما أعلم ما وصلت يدي إىل 

أقتل
1
. 

والرواية كسابقتها تبّين أن سبب امتنا  حذيفة عن رواية كل ما يعلمه إمنا كان 

هو اخلوف من القتل, فكان أن اّتقى وكتم جزءًا مما يعلم, فالكالم فيها 

 كالكالم يف سابقتها.
 

 اجملموعة الرابعة )أساليب التقيَّة(

 أوالً: القول والفعل المخالف للحق

حدَّثنا  ,َحدَّثنا ُمحمَّد بن َمحبوٍبروى اإلمام البخاري يف صحيحه قال:  .1

َلْم َيْكِذْب إبراِهيُم  :ُهريرَة قال يعن حَممٍد عن أب ,عن أيوَب ,َحمَّاد بن َزيٍد

 َذاِت اهلِل َعزَّ َوَجلَّ, َقوله ثنَتنِي ِمْنُهنَّ يفا ,ِإالَّ ثاَلَث كَذَباٍت :...  

  ]الصافات[ ,وقوُله: ...   ...  ]َبْيَنا  :وقال, ]األنبياء

ِإنَّ هاُهَنا رُجاًل  :فِقيَل َله ,ُهو َذاَت َيْوٍم وَساَرُة ِإْذ أَتى على َجبَّاٍر ِمَن اْلَجَباِبَرِة

 :َقال ,َمْن َهِذِه :َفَقال, ِإَلْيِه, َفَسألُه َعْنَهاٌة ِمْن أْحَسِن النَّاِس, َفأْرَسَل أَمَعُه اْمَر

 يَيا َساَرُة, َلْيَس على َوْجِه اأَلْرِض ُمْؤِمٌن َغْيِر :, َفأَتى َساَرة َقاليُأْخِت

َفأْرَسَل ِإَلْيَها,  ,َفال ُتَكذِّبيين ,, َفَأْخَبرُتُه أنِك أْخيتيَوَغْيُرِك, َوِإنَّ هذا َسأَلِن

, َواَل َأُضرُِّك ياهلَل ل ياْدع :علْيِه َذَهَب َيتَناوُلَها ِبَيدِه, َفُأِخَذ َفَقالَفلمَّا َدَخلْت 

 ياهلَل ِل ياْدع :فقال ,َفدَعِت اهلَل َفأْطِلَق, ُثمَّ َتَناَوَلَها الثَّاِنَيَة, َفُأِخَذ ِمْثَلَها أْو َأَشدَّ

 يِإنَُّكْم َلْم َتأتون :ِتِه َفَقالَفَدَعا َبْعَض َحَجَب, َفَدَعْت َفُأْطِلَق, َواَل َأُضرُِّك

, يَفَأَتْتُه, َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّ ,َفَأْخَدَمَها َهاَجَر, بَشْيَطاٍن يبإْنَساٍن, ِإنَّما أتيُتُمون

َنْحِرِه, وأْخَدَم  يِف -أِو اْلَفاِجِر  -َردَّ اهلُل َكْيَد اْلَكاِفِر  :َفَأْوَمأ ِبَيِدِه َمْهَيا َقاَلْت

                                                           

 .507ص, 5جيف أمساء الرجال )م. س(:  تهذيب الكمال. 1
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َماِء السََّماِء يِتْلَك ُأمُُّكْم َيا َبِن :َقال أبو ُهرْيَرَة ,َهاَجَر
1
. 

 يأْخربن :أخَبرنا ابن وْهٍب َقال ,يَُّحدََّثَنا َسعيد بن َتِليٍد الرَُّعْيِنوأيضًا: 

َقال َرُسوُل  :ُهَرْيَرَة َقال يعن أب ,عن ُمَحمٍَّد ,عن أيوَب ,َجِريُر بن َحاِزٍم

وساق احلديث ْبَراِهيُم ِإالَّ َثاَلثًاَلْم َيْكِذْب ِإ :اهلِل
2
. 

خالف الواقع ثالث مرات, إحداها عندما أراد أن  فقد قال إبراهيم 

يتخلَّص من قومه عندما أرادوه أن يرتاجع عن دعوته وأن يتَّبع آهلتهم, 

فادَّعى أنه سقيم, أي مطعون, فنفروا منه خوفًا من الطاعون, مما سنح له 

وروي أنهم أرادوا منه اخلروج معهم إىل عيدهم فاضَّجع على حتطيم أصنامهم, 

ال أستطيع اخلروج, وجعل ينظر إىل السماء,  ,...   ظهره وقال: 

فلما خرجوا أقبل على آهلتهم فكّسرها
3
. 

                                                           

, ورواه أمحد يف مسنده بلفظ قريب 112, كتاب بدء اخللق, ص4. صحيح البخاري )م. س(: ج1

 .404, ص2منه: مسند اإلمام أمحد بن حنبل )م. س(: ج

 .3357, احلديث8. صحيح البخاري )م. س(: كتاب أحاديث األنبياء, باب 2

وأخرج ابن أبي حامت, عن زيد بن أسلم رضي اهلل عنه قال: أرسل إليه وقال احلافظ السيوطي: . 3

ملكهم فقال: إن غدًا عيدنا فاخرج, قال: فنظر إىل جنم فقال: إن ذا النجم مل يطلع قط إال طلع 

 .     بسقٍم لي, 

    وأخرج عبد بن محيد, وابن جرير, وابن املنذر, وابن أبي حامت, عن قتادة يف قوله:

   ,قال: فنكصوا عنه منطلقني , ...  قال: فماَل ,...     

  يستنطقهم منطلقني ,            أي فأقبل عليهن ,

 من األصنام        , قال: يسعون,      فكسرهن, 

      ,قال خلقكم وخلق ما تعملون بأيديكم ,     

   ,قال: فما ناظرهم اهلل بعد ذلك حتى أهلكهم ,        

 قال: ذاهب بعمله, وقلبه, ونيَّته, وأخرج عبد بن محيد, وابن املنذر, وابن أبي حامت, عن ,

على اخلروج, فاضطجع  إىل عيٍد هلم وأرادوا إبراهيم  احلسن قال: خرج قوم إبراهيم 

ال أستطيع اخلروج, وجعل ينظر إىل السماء, فلما خرجوا أقبل  ...    على ظهره وقال:
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 ...   عندما ُسئل عمَّن حطَّم تلك األصنام, فقال:وثانيها: 

... 
1
. 

وثالثها: عندما دفع القتل عن نفسه عندما قال للجبَّار إن سارة أخته, إذ لو 

قال هي زوجته لقتله ذلك اجلبَّار ثم تزوَّجها, فقال له إنها أخته, وأرسلها 

 إليه فنجَّاها اهلل منه.

قد قال خالف احلق عندما اضطّر إىل ذلك, للدفا  عن  فنجد أن إبراهيم 

نيّب معصوم, وقد ذكر اهلل  نفسه وإلقامة احلّجة على عدّوه, وإبراهيم 

تعاىل عمله دون عتاب, ممَّا يدّل على مشروعيته وصحته, وعليه فإن التقّية 

 جائزة بالقول املخالف للحق.

                                                                                                                                       

على آهلتهم فكسرها. وأخرج ابن جرير, وابن املنذر, وابن أبي حامت, عن ابن عباس رضي اهلل 

, قال: جيرون. وأخرج عبد بن محيد, وابن جرير, وابن      عنهما, يف قوله: 

قال: ينسلون والزفيف النسالن. وأخرج       املنذر, عن جماهد رضي اهلل عنه 

 ... ابن أبي شيبة, وعبد بن محيد, وابن املنذر, عن الضحاك رضي اهلل عنه, يف قوله: 

 ,قال: يسعونتفسري سورة الصافات: اآليات 5. ]الدر املنثور يف التفسري باملأثور )م. س(: ج ,

 [.279, ص75-101

 ... وأخرج ابن جرير وابن املنذر عن ابن عباس يف قوله: وقال احلافظ السيوطي: . 1

 ...  قال: عظيم آهلتهم. وأخرج أبو داود, والرتمذي, وابن أبي حامت, وابن ,

: مل يكذب إبراهيم يف شيء قط إال يف ثالث؛ مردويه, عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل 

 ... , ومل يكن سقيمًا, وقوله لسارة: أخيت, وقوله:...   كلهّن يف اهلل, قوله: 

  ... .  وأخرج أبو يعلى, عن أبي سعيد, أن النيب  قال: يأتي الناس

: ما منها إبراهيم فيقولون اشفع لنا إىل ربك, فيقول: إني كذبت ثالث كذبات, فقال النيب 

 ...   , وقوله:...   كذبة إال ما حّل بها عن دين اهلل, قوله: 

... تفسري 4, وقوله لسارة: إنها أخيت. ]الدر املنثور يف التفسري باملأثور )م. س(: ج ,

 [.321, ص67-57سورة األنبياء, اآليات 
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يف وجوه أقواٍم وإن قلوبنا  إنَّا لنْكِشُرروى البخاري عن أبي الدرداء:  .2

َلَتْلَعُنُهْم
1
. 

 سند احلديث: احلديث صحيح ورجاله من الثقات.

داروا  :مدلول احلديث: يدل احلديث على تقّية املداراة, فهو كقولنا

, حيث تذكر الرواية أن أبا دارهم مادمت يف دارهم, وقولنا: سفهاءكم

, كان يبتسم يف وجوه قوم مداراًة الدرداء وهو من صحابة رسول اهلل 

هلم وكان قلبه يلعنهم, وهو فعل خمالف للحّق, إذ كان الالزم إظهار معامل 

االمتعاض والسخط على وجهه, ولكنه مل يكن قادرًا على ذلك, وقد كان 

 إّناهذا شأن الكثريين من الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم, ألنه قال: 

مل  وهي صيغة مجع, وهو ال يريد بها الرفعة والتعظيم لشأنه, فإنه 

يكن من أصحاب هذا املسلك, ولكنه أراد اإلشارة بها إىل شيو  هذا األمر 

وكنَّا جنمع بني الصالتني بينهم, كقول ابن عباس يف اجلمع بني الصالتني: 

 على عهد رسول اهلل
2

بة يف أيامًا عصي , لقد عاش أبو الدرداء 

التاريخ اإلسالمي
3

, أدرك فيها والية معاوية على الشام, وعبث مروان بن 

احلكم, ومل يكن قادرًا على شيء, فكان يكظم غيظه, وُيجرب نفسه على 

التبّسم يف وجوههم مع إنكاره وسخطه لعملهم أشد السخط واإلنكار, 

خالف خوفًا من بطشهم, والرواية تدّل على مشروعية التقّية بالعمل امل

 للحق.

 ...   قول اهلل تعاىل: وقال البخاري يف كتاب اإلكراه:  .3

                                                           

 .69, كتاب األدب, باب املداراة مع الناس, ص4. صحيح البخاري )م. س(: ج1

 .58ح, 492, كتاب صالة املسافرين, ص1. م. ن: ج2

وبهذا قال ابن سعد . توّفي أبو الدرداء يف الشام لسنتني بقيتا من خالفة عثمان, على رواية املستدرك, 3

 أيضًا, ويف جممع الزوائد أن وفاته كانت سنة ثالث وثالثني.
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    ]النحل[ , :وقال...    ...  ]آل عمران[ ,

            وهي تقّية, وقال:

    ...  ]إىل قوله, ]النساء :...   

    ]َفَعَذَر اهلل اْلُمْسَتْضَعِفنَي الذين ال َيْمَتِنعون ِمْن َتْرِك َما , ]النساء

َوَقاَل , به, َواْلُمْكَرُه اَل َيُكوُن ِإالَّ ُمْسَتْضَعفًا َغْيَر ُمْمَتِنٍع ِمْن ِفْعِل َما ُأِمَر ِبِه َأَمَر اهلل

َوَقاَل اْبُن َعبَّاس ِفيَمْن ُيْكِرُهُه اللُُّصوُص  ,التَِّقيَُّة ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة :اْلَحَسُن

َواْلَحَسُن ي,َوالشَّْعِب ,َواْبُن الزَُّبْيِر ,, َوِبِه َقاَل اْبُن ُعَمَريٍءَلْيَس ِبَش :َفُيَطلُِّق
1
. 

... :إىل قولهوقوله:             ]النساء[, هو سهو

منه
2

... , والصحيح: إىل قوله تعاىل:         ]النساء[ ,

فذكر اهلل تعاىل أن اإلكراه وعدم القدرة على اخلالص, كانا سببًا للنجاة من 

 -عقوبة من اهلل عزَّ وجّل, وقد اعتربت اآلية عدم القدرة على التخّلص 
سببًا لنجاتهم من العقوبة, وهو ما يعّبر عنه  -وهو أمر شخصي 

باالضطرار, ويتحقق به اإلكراه, فإن امُلكَره على فعل أو قول غري احلق, ال 

يؤاخذه اهلل على ذلك, وأن االتقاء كما يظهر من اآليات املباركات يرتبط 

 باإلكراه واالضطرار, واصطالحًا بعدم املندوحة.

باب ميني الرجل لصاحبه أنه أخوه, إذا خاف خاري: وكذلك قال الب .4

عليه القتل أو حنوه, وكذلك كّل مكره خياف, فإنه يذّب عنه الظامل, 

ويقاتل دونه, وال خيذله, فإن قاتل دون املظلوم فال قود عليه وال قصاص, 

                                                           

 .200, ص1, كتاب اإلكراه, باب4. صحيح البخاري )م. س(: ج1

ة, ال مبا قبلها, كما أن ما ذكره من االستدالل إمنا يناسب . فإن االنتهاء يكون مبا بعد املذكور من اآلي2

 التصحيح الذي ذكرناه.
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وإن قيل له لتشربن اخلمر أو لتأكلن امليتة أو لتبيعن عبدك أو تقّر بديٍن أو 

ِهبة أو حتّل عقدة أو لنقتلّن أباك أو أخاك يف اإلسالم, َوِسَعه ذلك؛ تهَب 

لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم املسلم أخو املسلم
1
. 

حييى بن بكري, حدَّثنا الليث, عن ُعقيل, عن ابن شهاب, ورواه مسندًا عن 

قال:  أخربه, أن رسول اهلل  أن ساملًا أخربه, أن عبد اهلل بن عمر 

سلم أخو املسلم, ال يظلمه, وال يسلمه, ومن كان يف حاجة أخيه, كان امل

اهلل يف حاجته
2

, فاستدّل على ما ذهب إليه من جواز احللف على أن الرجل 

املسلم أخو املسلم,  :أخوه إذا خاف عليه القتل, حبديث رسول اهلل 

فقهاء , فاقتضى عدم تسليمه أن حيلف كاذبًا, وقد صحَّح الال يظلمه ...

 ذلك, وهو من التقّية بالقول املخالف للحّق.

حدثنا حممد بن عبد اهلل بن منري, ثنا الوليد بن روى ابن ماجه قال:  .5

بكري, أبو جناب )خباب(, حدثين عبد اهلل بن حممد العدوي, عن علي بن 

زيد, عن سعيد بن املسيب, عن جابر بن عبد اهلل, قال: خطبنا رسول اهلل 

  :فقال ... أال ال َتؤمنَّ امرأة رجاًل, وال يؤّم أعرابّي مهاجرًا, وال يؤّم

فاجر مؤمنًا, إاّل أن يقهره بسلطان خياف سيفه أو سوطه
3
. 

 سند احلديث صحيح, ورجاله من الثقات.

عن أن تؤّم املرأة رجاًل, واألعرابّي  وأمَّا منت احلديث: نهى النيّب 

النهي عدم اجلواز, وتقتضي وحدة مهاجرًا, والفاجر مؤمنًا, واألصل يف 

السياق كونه يف اجلميع على حنٍو واحد, أي مبعنى عدم الصحة والبطالن, 

وهذا خالف ما ذهب إليه بعضهم من جعله دلياًل على الكراهة, ألنه يلزم 

                                                           

 .202, كتاب اإلكراه, ميني الرجل لصاحبه أنه أخوه, ص4. صحيح البخاري )م. س(: ج1

 .203, كتاب اإلكراه, ميني الرجل لصاحبه أنه أخوه, ص4. م. ن: ج2

 .343, ص1081اجلمعة, احلديث , باب فرض 1. سنن ابن ماجة )م. س(: ج3
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منه استخدام لفظ واحد يف آن معًا يف معَنيني, وهو غري صحيح كما هو 

قد عذر امُلكَره مْن ذي قدرة خيشى   معروف عند األصوليني, فإن النيّب

 سيفه أو سوطه, فيصلي خلف ذلك الفاجر خوفًا من السلطان.

وللحديث نظائر يف أحاديث أهل البيت 
1

 مالك, وقد أفتى 

مبضمونه
2

 , وكذلك أمحد بن حنبل.

كما يدّل على أن التقّية تكون باألفعال, وليس فقط باألقوال كما ذهب إليه 

نه يدّل على أن التقّية تكون بني املسلمني, كما تكون بينهم بعضهم, كما أ

 وبني املشركني.
 

 ثانياً: الكتمان وحفظ اللسان

أخرج أبو داود يف سننه, عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص, قال:  .1

 بينما حنن حول رسول اهلل  فقال إذ ذكر الفتنة: إذا رأيتم الناس قد

مرجت عهودهم, وخّفت أماناتهم, وكانوا هكذا, وشبك بني أصابعه, 

قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلين اهلل فداك ؟, قال 

 ,إلزم بيتك, واملك عليك لسانك, وخذ مبا تعرف, ود  ما تنكر :

امةوعليك بأمر خاصة نفسك, ود  عنك أمر الع
3
. 

 وسند احلديث صحيح ورجاله ثقات.

                                                           

, باب استحباب حضور اجلماعة 5. راجع: وسائل الشيعة إىل حتصيل مقاصد الشريعة )م. س(: ج1

وما بعدها, وغريه من  381خلف من ال ُيقتدى به للتقّية, والقيام يف الصف األول معه, ص

 .مصادر احلديث لدى مدرسة أهل البيت 

قال: إن استفتيت  ,الصالة خلف اإلمام القدريل: وسألت مالكًا عن قا. جاء يف املدونة الكربى: 2

اجلمعة, وأرى إن كنت تتقيه وختافه على  قال: وال ,وال اجلمعة ؟ : قلت:فال تصل خلفه, قال

, الصالة خلف أهل الصالح 1. ]املدونة الكربى )م. س(: جنفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرًا

 [.83وأهل البد , ص

 .4343, ح124, كتاب املالحم, ص4داود )م. س(: ج . سنن أبي3



  276 

أمر املؤمن عند تشابك الفنت وتنّصل الناس من  وأّما داللته فإن النيب 

عهودهم, وعدم تأدية أماناتهم, بأن يعتزل الناس, وأن حيفظ لسانه, فال 

يظهر منه قول أو فعل, جيعله عرضة ملخاطر الفتنة, وأن يلتزم من األمور ما 

نفسه, وال يشارك العامة يف شؤونهم, فال يأمرهم وال  يعرفه, وأن يصون

 ينهاهم.

, هي صيغ أمر, وصيغة األمر تدل ألزم ... واملك ... ود  :وقوله 

على الوجوب, فيجب يف زمان الفتنة على املرء أن يلزم بيته, وأن ميلك 

عليه لسانه, وأن يد  أمر العامة, فال يعرتض عليهم وال يتعرض لشيء من 

 هم.أمور

زمان الفتنة, بالزمان الذي تكثر فيه املخالفات  وقد وصف رسول اهلل 

والتنصل من العهود واألمانات, مما جيب أن يلتزم به املسلمون من حرمة 

 دمائهم وأعراضهم وأمواهلم وكراماتهم, وقد روي عن رسول اهلل 

كل املسلم على املسلم حرام, دمه وماله وعرضهأنه قال: 
1
. 

يف الفنت التحريق بالنار واألصل
2

, فال ختلو فتنة من شدة وأذًى, وما أمر به 

                                                           

عبد اهلل بن , بسنده عن 11, باب النهي عن الفحشاء والتهاجر, ص8ج. صحيح مسلم )م. س(: 1

, مسلمة بن قنعب, عن داود )يعين ابن قيس(, عن أبي سعيد موىل عامر بن كريز, عن أبي هريرة

, ورواه السيد املرتضى يف أماليه: 277, ص2وكذلك يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل )م. س(: ج

الشريف املرتضى, علي بن احلسني املوسوي العلوي, أمالي املرتضى )ُغرر الفوائد وُدرر القالئد(: 

, 3هـ.ش, ج1388, منشورات ذوي القربى, قم, 2حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم, ط

 , اجمللس الثامن واألربعون, وغريهم من املدرستني.82ص

راجع: ابن فارس, أبو احلسني أمحد, معجم مقاييس اللغة: حتقيق وضبط: عبد السالم حممد  .2

, مادة 472, كتاب الفاء, ص4هـ, ج1404هارون, مكتب اإلعالم اإلسالمي, قم, إيران, 

فنت :قال , :فنت: الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدّل على ابتالء واختبار ... قال اخلليل

 .اقالفنت: اإلحر
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  :بقوله ألزم ... واملك ... ود إمنا هو من أجل حفظ املؤمن نفسه ,

 من األذى وهو من أقسام التقّية كما ذكرناه سابقًا.

روى ابن سعد يف طبقاته, وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق, واللفظ  .2

أخربنا روح بن عبادة وهوذة بن خليفة قاال: أخربنا عوف لألول, قال: 

عن احلسن قال: أخربنا عيت بن ضمرة قال قلت ألبي بن كعب ما لكم 

أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نأتيكم من البعد نرجو عندكم 

اخلرب أن تعلمونا فإذا أتيناكم استخففتم أمرنا كأنا نهون عليكم فقال واهلل 

 هذه اجلمعة ألقولن فيها قوال ال أبالي استحييتموني عليه أو لئن عشت إىل

قتلتموني فلما كان يوم اجلمعة من بني األيام أتيت املدينة فإذا أهلها ميوجون 

بعضهم يف بعض يف سككهم فقلت ما شأن هؤالء الناس قال بعضهم أما 

أبي بن أنت من أهل هذا البلد قلت ال قال فإنه قد مات سيد املسلمني اليوم 

كعب قلت واهلل إن رأيت كاليوم يف السرت أشد مما سرت هذا الرجل
1
. 

, وأنه قيس بن عبادةويف املسرتشد البن جرير الطربي ذكر أن القائل هو 

سرت اهلل على هذا املسلم حيث مل يقم ذلك املقامقال: 
2
. 

,  يظهر من الرواية أن السائل كان يشكو من قّلة الرواية عن رسول اهلل

كانوا يستأثرون بعلوم النيّب  وكأنه قد ظّن أن أصحاب رسول اهلل 

  ألنفسهم, وكأنهم ال يرون أولئك القادمني من األماكن البعيدة هلا

ألبّي بن كعب  -عيت بن ضمرة  -أهاًل, وذلك ظاهر من ِقبل السائل 

رب أن نأتيكم من البعد نرجو عندكم اخلالصحابّي اجلليل كما ورد يف املنت: 

, فيظهر أن قّلة الرواية كانت شائعة تعلمونا فإذا أتيناكم استخففتم أمرنا

                                                           

. تاريخ مدينة دمشق )م. س(: 501 - 500ص , أبّي بن كعب, 3ج)م. س(: الطبقات الكربى  1

 .340( أبّي بن كعب, ص558, )7ج

 .63, حديث218. املسرتشد )م. س(: ص2
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قال: كما يتضح أيضًا من كالم السائل:  بني أصحاب رسول اهلل 

قلت ألبي بن كعب: ما لكم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

على  , ويظهر من جواب أبّي أن هنالك شيئًا كان جيربهنأتيكم من البعد

السكوت
1

, فعزم أن يبّلغ ما مسعه من رسول اهلل يف يوم اجلمعة الذي بعد 

لئن عشت إىل هذه اجلمعة من بني األيام, ألقولّن فيها السؤال, فقال: 

 .قواًل ال أبالي استحييتموني عليه أو قتلتموني

وقد روى ابن عدي يف الكامل, والذهيب يف سري أعالم النبالء, والطرباني 

بعث عمر بن اخلطاب إىل عبد اهلل بن مسعود, وإىل أبي وسط, أنه يف األ

الدرداء, وإىل أبي مسعود األنصاري, فقال: ما هذا احلديث الذي تكثرون 

عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم, فحبسهم باملدينة حتى 

استشهد
2
. 

وروى احلاكم يف املستدرك, وابن عساكر يف تارخيه, والذهيب يف سريه, 

)حدثنا( أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا حممد بن غالب ثنا عفان قال: 

ثنا شعبة ) وأخربني ( أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا حممد بن أيوب أنبأ أبو 

بن اخلطاب  عمرو احلوضي ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر

قال البن مسعود وألبي الدرداء وألبي ذر ما هذا احلديث عن رسول اهلل 

                                                           

. وغريه أيضًا كان كذلك, كما روي عن أبي هريرة, وحذيفة بن اليمان, وابن عباس, وابن 1

 مسعود األنصاري, وغريهم.مسعود, وأبو الدرداء, وأبو 

يف ضعفاء الرجال: قراءة وتدقيق: حييى  الكامل. ابن عدي, أبو أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاني, 2

م, 1988هـ, 1409, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت, لبنان, 3خمتار غزاوي, ط

, 7ج )م. س(:م النبالء , سري أعال4ص, الباب األول من أقلل الرواية عند خمافة الزلة, 1ج

 .378ص, 3)م. س(: ج , املعجم األوسط206ص ( شعبة, 80)
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صلى اهلل عليه وآله, وأْحَسُبه حَبَسهم باملدينة حتى أصيب
1
. 

نكار عمر أمري إهذا حديث صحيح على شرط الشيخني ووقال يف آخره: 

وآله فيه  املؤمنني على الصحابة كثرة الرواية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه

 .سنة ومل خيرجاه

بعض ما يعلمون,  فكان املنع واخلوف سبب كتمان أولئك الصحابة 

 والرواية تدّل على تقّية الكتمان.

صاحل بن عبد اهلل, حدثنا ابن املبارك, وحدثنا روى الرتمذي قال:  .3

سويد, أخربنا ابن املبارك, عن حييى بن أيوب, عن عبيد اهلل بن َزْحر, عن 

يزيد, عن القاسم, عن أبي أمامة, عن عقبة بن عامر, قال: قلت:  علي بن

يا رسول اهلل, ما النجاة ؟, قال: أمسك عليك لسانك, وليسعك بيتك, 

وابِك على خطيئتك
2
. 

 سند الرواية صحيح, ورجاله من الثقات.

عن النجاة, ومراده  وأّما داللة احلديث فقد سأل عقبة بن عامر النيّب 

من السؤال عن طريق النجاة حبيث ال يصاب اإلنسان مبكروه يف حياته الدنيا 

يف عالقته مع الناس, وال يكون حماًل للمؤاخذة وغضب اهلل تعاىل يف 

بأن عليه  اآلخرة, ومنها عالقته مع السالطني واحلكام, فأجاب النيّب 

 أن يلتزم بثالثة أمور:

سانه فال جيري عليه ما يلزم منه أذًى يف الدنيا, أو عقاب أن حيفظ ل أوالها:

يف اآلخرة, وهذا يشمل كل مقالة سوء ميكن أن جتري على اللسان جتّرمه 

                                                           

, حبس عمر رضي اهلل عنه ابن مسعود رضي اهلل عنه 1ج. املستدرك على الصحيحني )م. س(: 1

, 142, ص47, وكذلك تاريخ مدينة دمشق )م. س(: ج110ص وغريه على كثرة الرواية,

 .345( أبو الدرداء, ص68, )2: جوكذلك: سري أعالم النبالء )م. س(

 .2406, احلديث 605ما جاء يف حفظ اللسان, ص 60, باب 4. ُسَنن الرتمذي )م. س(: ج2



  280 

عند اهلل وعند الناس, أو جتعله مسؤواًل عن سفك الدماء ولو بشكل غري 

مباشر, أو أذى األعراض وغصب األموال, فإن أذى اللسان أحيانًا قد 

 من أذى السيف. يكون أشّد

أن يكتفي من خمالطة الناس باملقدار الضروري إلدارة حياته, وأن  وثانيتها:

يكون جليس بيته, فإن كثرة املخالطة والتصدي لألمور العامة قد يوقع 

 اإلنسان يف كثري من الصعوبات, وحيمله املسؤوليات.

التوبة منها, وهو أن يهتّم بشؤون خطاياه, فيندم عليها ويبادر إىل  وثالثها:

كناية عن اهتمامه بعمله وعالقته مع رّبه, فال يتحمل عن أحد من الناس 

تبعة, وال يكون يف ذّمته شيء, فإن النجاة والسالمة يف اآلخرة ترتبطان 

 حبقوق الناس, كما ترتبطان حبقوق اهلل.

, تدّل على الوجوب, وابك ,وليسعك ,امسكوصيغة األمر يف 

 يتعلق بتحصيل النجاة بناء على سؤال السائل.وهو جوب 

وال شّك أن من جهات إمساك اللسان؛ إمساكه عمَّا يؤذي صاحبه يف احلياة 

 الدنيا, وهي تقّية الكتمان.

روى عبد اهلل بن قدامة يف كتابه املغين, والبيهقي يف السنن الكربى,  .4

ت وأم: من روي عن ابن عباس أنه قال يف زوج وأخوابن حزم يف احمللى: 

شاء باهلته أن املسائل ال تعول, إن الذي أحصى رمل عاجل عددًا أعدل ِمْن 

أن جيعل يف ماٍل نصفًا ونصفًا وثلثًا, هذان نصفان ذهبا باملال, فأين موضع 

الثلث ؟, فسميت هذه املسألة مسألة املباهلة؛ لذلك وهي أول مسألة عائلة 

حابة للمشورة فيها, فقال حدثت يف زمن عمر رضي اهلل عنه, فجمع الص

العباس: أرى أن تقسم املال بينهم على قدر سهامهم, فأخذ به عمر رضي 

اهلل عنه واتبعه الناس على ذلك, حتى خالفهم ابن عباس, فروى الزهري 

عن عبد اهلل بن عبد اهلل ابن عتبة قال: لقيت زفر بن أوس البصري, فقال: 
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, فأتيناه فتحدثنا عنده, فكان من متضي إىل عبد اهلل بن عباس نتحدث عنده

حديثه أنه قال: سبحان الذي أحصى رمل عاجل عددًا, ثم جيعل يف مال 

نصفًا ونصفًا وثلثًا, ذهب النصفان باملال, فأين موضع الثلث ؟, وأيُم اهلل 

لو قدَّموا َمْن قدَّم اهلل, وأخَّروا َمْن أخَّر اهلل, ما عالت فريضة أبدًا, فقال 

الذي قدَّمه اهلل, وَمْن الذي أخَّره اهلل ؟, فقال: الذي أهبطه ِمن زفر: فَمْن 

فرض إىل فرض, فذلك الذي قدَّمه, والذي أهبطه ِمن فرض إىل ما بقي, 

فذلك الذي أخَّره اهلل, فقال زفر: فمن أول َمْن أعال الفرائض ؟, قال: 

ال أشرَت عليه ؟, فقال: ِهبُتهأعمر بن اخلطاب, فقلت: 
1
. 

بن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق, وابن كثري يف البداية والنهاية, وروى ا

قال ابن وهب: حدثين والذهيب يف سري أعالم النبالء, واللفظ لألول: 

حييى بن أيوب, عن حممد بن عجالن, أن أبا هريرة كان يقول: إني 

 ألحدث أحاديث لو تكلمت بها يف زمان عمر, أو عند عمر, لشّج رأسي.. 

 بن أبي األخضر, عن الزهري, عن أبي سلمة: مسعت أبا وقال صاحل

هريرة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم, حتى قبض عمر, قال أبو سلمة: فسألته مب, قال: كنَّا خناف 

السياط, وأومأ بيده إىل ظهره
2
. 

                                                           

, 26-25صاملسألة املشركة وحكمها واملذاهب فيها,  ,7جالبن قدامة )م. س(:  املغين. 1

احمللى  , و:253ص , باب العول يف الفرائض,6ج للبيهقي )م. س(: السنن الكربى وكذلك:

 , بيان أن ال عول يف شيء من مواريث الفرائض.264, ص9)م. س(: ج

, البداية 344-343( أبو هريرة الدوسي, ص8895, )67. تاريخ مدينة دمشق )م. س(: ج2

, 2, سري أعالم النبالء )م. س(: ج115, أبو هريرة الدوسي, ص8والنهاية )م. س(: ج

هو, كان عمر رضي اهلل عنه, يقول: أقّلوا  قلت: هكذا.وعّلق عليه قائاًل: 602-601ص

احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, وزجر غري واحد من الصحابة عن بّث احلديث, 

 .وهذا مذهب لعمر ولغريه
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سألت قال: وروى الكمال املزي يف تهذيبه بإسناده عن يونس بن عبيد 

وإنك مل  احلسن قلت: يا أبا سعيد, إنك تقول: قال رسول اهلل 

تدركه, قال: يا ابن أخي لقد سألتين عن شيء ما سألين عنه أحد قبلك, 

وكان يف عمل  -ولوال منزلتك مين ما أخربتك, إني يف زمان كما ترى 

فهو عن علي  كل شيء مسعتين أقول: قال رسول اهلل  -احلجاج 

ي طالب رضي اهلل عنه, غري أني يف زمان ال أستطيع أن أذكر عليًابن أب
1
. 

 وهذه الروايات يف داللتها كالرواية األوىل, تدّل على تقّية الكتمان.

 

 ثالثاً: تقية المداراة بكظم الغيظ وُحسن الِبشر

حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا سفيان, عن ابن  :روى البخاري قال .1

املنكدر, حدثه عروة بن الزبري, أن عائشة أخربته, أنه استأذن على النيب 

  رجل فقال ائذنوا له فبئس ابن العشرية, أو بئس أخو :

العشرية, فلما دخل أالَن له الكالم, فقلت: يا رسول اهلل, قلَت ما قلت, 

أي عائشة, إن شرَّ الناس منزلًة عند اهلل  :ثم ألنَت له القول !, فقال 

َمْن َتَرَكه أو َوَدَعه الناس اتِّقاء فحشه
2
. 

 سند احلديث: صحيح فرجاله من الثقات.

مدلول احلديث: يدل احلديث على تقّية املداراة, وتأليف قلوب الناس دون 

قد أالَن القول للرجل  الدخول يف حمّرم بطبيعة احلال, فإن رسول اهلل 

                                                           

 .124, ص6. تهذيب الكمال يف أمساء الرجال )م. س(: ج1

, وكذلك رواه 70ص , كتاب األدب, باب املداراة مع الناس,4. صحيح البخاري )م. س(: ج2

, ومسلم يف 38, حديث السيدة عائشة رضي اهلل عنها, ص6أمحد يف مسنده )م. س(: ج

, والرتمذي يف سننه )م. س(: 21, باب مداراة من ُيتَّقى فحشه, ص8: ج)م. س( صحيحه

 , وغريهم.2064, حديث242, باب ما جاء يف املداراة, ص3ج
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, وقد علَّل هلا بئس أخو العشريبعد ما كان قد قاله يف حقه أمام زوجته: 

بأنه إمنا أراد بذلك أن ال يبتعد عنه  ذلك عندما اعرتضت على تصرفه 

 الناس اّتقاء لسانه, واحلديث على حّد قوله تعاىل يف كتابه الكريم:     

                           ...  

 .]آل عمران[

حّدثنا حممد بن يوسف, عن األوزاعي, روى الدارمي يف سننه قال:  .2

: إن اهلل عن الزهري, عن عروة, عن عائشة قالت: قال رسول اهلل 

حيب الرفق باألمر كّله
1
. 

خلقًا عامًا وإرادة دائمة هلل عّز وجّل,  داللة احلديث: بّين رسول اهلل 

وهو بناء األمور على الرفق, واللني والتيسري يف األمور, ويظهر من قوله 

 :يف األمر كّله مشوله لكل شيء, من العالقة مع اهلل, والعالقة ,

م يف دعوتهم مع الناس, ومن الرفق بالناس مداراتهم وتيسري األمور عليه

إىل احلق, ومنه كظم الغيظ عنهم, ولقاؤهم بوجه طلق وُمحيًَّا باّش, ولو 

كان املالقي غري راٍض عن سائر أقواهلم وأفعاهلم, فإن كانوا هم األقوى 

كان يف ذلك اّتقاء لبطشهم, ودفعًا الحتمال إساءتهم, وإن كان هو 

تهم ملا يدعون إليه من األقوى, كان ذلك سببًا إلالنة قلوبهم وسرعة استجاب

 احلق.

                                                           

ارمي: حقق نصه وأخرج أحاديثه وفهرسه: فؤاد زمرلي, عبد اهلل بن بهرام, سنن الد. الدارمي, 1

, 2م, ج1987هـ, 1407, دار الكتاب العربي, بريوت, لبنان, 1خالد السبع العلمي, ط

, ويف حتقيقه: رواه البخاري يف صحيحه 2794, احلديث416كتاب الرقائق, باب يف الرفق, ص

, وابن ماجة يف 449, ص1ج ,6024)م. س(: كتاب األدب, باب الرفق يف األمر كله, حديث

, وأمحد يف 1216, ص2, ج3689الرفق, احلديث 19سننه )م. س(: كتاب األدب, باب

 .199, 85, 37, ص6مسنده )م. س(: ج
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 فالرواية تدّل على تقّية املدارة.

حدثنا عبد اهلل, حدثين أبي, روى اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده:  .3

ثنا هارون بن معروف, قال عبد اهلل, ومسعته أنا من هارون, قال: ثنا عبد 

اهلل بن وهب, قال: أخربني أبو صخر, عن أبي حازم, عن أبي صاحل, 

املؤمن مؤلف, وال خري فيمن ال قال:  ي هريرة, أن النيب عن أب

يألف وال يؤلف
1
. 

 سند الرواية صحيح فرجاله من الثقات.

داللة احلديث: إن املؤمن يألفه الناس حلسن ُخلقه ومعاملته, وهذا من أثر 

ما حيدثه اإلميان يف قلبه وطباعه من الرقة واللني وبشاشة الوجه, وال شّك 

 ال حيصل دون مداراة. أن ذلك كله

عن عامر بن سعد, عن أبيه, قال: قسم روى مسلم يف صحيحه,  .4

قسمًا, فقلت: يا رسول اهلل, أعط فالنًا فإنه مؤمن, فقال  رسول اهلل 

: أو مسلم, أقوهلا ثالثًا ويرّدها علّي ثالثًا: أو مسلم, ثم قال: النيب 

يكّبه اهلل يف النار إني ألعطي الرجل وغريه أحب إليَّ منه, خمافة أن
2
. 

 وسند احلديث صحيح فرجاله من الثقات.

كان يقسم بعض الغنائم أو العطاء على املسلمني,  وأّما مدلوله فإن النيب 

ببعض األشخاص اآلخرين,  سعد بن أبي وقاصفيعطي بعضهم شيئًا فيذّكره 

أو  ويلّح عليه بإعطاء أحدهم ألنه مؤمن, فيجيبه النيب األعظم بقوله:

لألشخاص الذين وصفهم مل يكن  سعد, وفيه إشعار بأن تقويم مسلم

قد بّين طريقته يف العطاء بالنسبة إىل بعض  دقيقًا, ومع ذلك فإن رسول اهلل 

                                                           

, ورواه ابن أبي شيبة الكويف يف مصنفه 400, مسند أبي هريرة, ص 2. مسند أمحد )م. س(: ج 1

 .161, ص29م ابن مسعود, رقم , كال8عن ابن مسعود, مصنف ابن أبي شيبة )م. س(: ج

 .236, ح132, ص1. صحيح مسلم )م. س(: ج2
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األشخاص بأنه إمنا يقسم هلم خشية أن يفتنوا يف دينهم وتكون نهايتهم إىل النار, 

تقّية املداراة, وهي قسم من التقّية فيداري حاهلم خشية ذلك, فتدّل الرواية على 

كما مر, وال فرق يف التقّية بني اخلشية على نفسك وبني اخلشية على اآلخرين 

الذين تشعر باملسؤولية عنهم, وقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكريم طبيعة مشاعر 

باملسؤولية عن إميان قومه وحرصه على أن يكونوا مؤمنني, فقال يف  نبيه 

, فدفعه ]الشعراء[          لكريم:كتابه ا

ذلك إىل إعطاء بعضهم تأليفًا لقلوبهم, وتثبيتًا هلم على إسالمهم, مع 

معرفته بأن غريهم أحّق منهم
1
. 

                                                           

, حيث أعطى النصيب األوفى منها ُحنني. ومن املظاهر اجللّية هلذا العمل, قسمته لغنائم غزوة 1

وأعطى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للمؤلَّفة قلوبهم من حديثي اإلسالم, قال ابن إسحاق: 

وكانوا أشرافًا من أشراف الناس, يتألَّفهم ويتألَّف بهم قومهم, فأعطى أبا سفيان  املؤلفة قلوبهم,

ابن حرب مئة بعري, وأعطى ابنه معاوية مئة بعري, وأعطى حكيم بن حزام مئة بعري, وأعطى احلارث 

 مئة بعري ... فهؤالء أصحاب املئني. -أخا بين عبد الدار  -بن احلارث بن كلدة 

 رجااًل من قريش ... وأعطى دون املئة 

وأعطى سعيد بن يربو  بن عنكثة ابن عامر بن خمزوم مخسني من اإلبل, وأعطى السهمي مخسني 

 من اإلبل ... 

قال ابن إسحاق: وأعطى عباس بن مرداس أباعر فسخطها, فعاتب فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 سلم:وسلم, فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول اهلل صلى اهلل عليه و

 كانـــــــت نهابـــــــا تالفيتهــــــــا  

ــدوا  ــوَم أن يرقــ ــاظي القــ  وإيقــ

 فأصـــبح نهـــيب ونهـــب العبيـــد

 وقد كنت يف احلـرب ذا ُتـدرإ  

ــا  إالَّ أفائـــــــــــــَل أعطيتهـــــــــــ

ــابس   ــان حصــن وال ح ــا ك  وم

 ومــا كنــُت دون امــرئ منهمــا   
 

 ِبكّري علـى املهـر يف األجـر ِ    

ــعِ  ــاس مل أهجـ ــع النـ  إذا هجـ

 بـــــــني عيينـــــــة واألقـــــــر ِ   

ــيئًا ومل  ــَط شـ ــم أعـ ــِع فلـ  أمنـ

 عديــــــد قوائمهــــــا األربــــــِع

 يفوقــــان شــــيخي يف اجملمــــِع

ــعِ  ــوم ال ُيرَفـ ــِع اليـ ــْن َتَضـ  وَمـ
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 خامتة يف عّدة نقاط

ظهر جليًَّا مما قدَّمناه يف الفصلني السابقني من االستدالل بالقرآن  أواًل:

الكريم والُسنَّة الشريفة, وما استعرضناه من أقوال الصحابة والتابعني 

والفقهاء واملفسِّرين, وما استظهرناه من متون احلديث الشريف, أنَّ التقّية 

ني والكافرين, أمر مشرو  بني املسلمني كما هي أمر مشرو  بني املسلم

                                                                                                                                       

  ,ذا ُتدَرإ: بضّم التاء وفتح الراء, أي ذا دفع, من قولك: درأه إذا دفعه, و: أفائل: مجع أفيل

 وهي الصغار من اإلبل[.

فاقطعوا عين لسانه, فأعطوه  قال ابن إسحاق: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: اذهبوا به,

 حتى َرضَي ... 

قال ابن هشام: وحدثين من أثق به من أهل العلم يف إسناد له عن ابن شهاب الزهري, عن عبيد اهلل 

بن عبد اهلل بن عتبة, عن ابن عباس, قال: بايع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قوم من قريش 

 ني ...وغريهم, فأعطاهم يوم اجلعرانة من غنائم حن

قال ابن إسحاق: وحدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي: أن قائاًل قال لرسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم من أصحابه: يا رسول اهلل, أعطيت عيينة بن حصن واألقر  بن حابس مئة مئة, 

وتركت جعيل بن سراقة الضمري !, فقال رسول اهلل صلى اهلل صلى عليه وسلم: أما والذي 

فس حممد بيده جلعيل بن سراقة خري من طال  األرض, كلهم مثل عيينة بن حصن واألقر  بن ن

.]السرية النبوية البن هشام حابس, ولكين تألفتهما ليسلما, ووكلت جعيل بن سراقة إىل إسالمه

 [, وراجع كذلك:933-929, ص4احلمريي )م. س(: ج

 44غزوة الطائف, ص, باب 8فتح الباري بشرح صحيح البخاري )م. س(: ج. 

  ميانه, إسالم وتصّبر َمْن قوي عطاء املؤّلفة قلوبهم على اإلإ, باب 3صحيح مسلم )م. س(: ج

 108 -107ص

 17, باب َمْن ُيعطى من املؤلفة قلوبهم, ص7السنن الكربى )م. س(: ج. 

 سلموا قبل فتح مكة )العباس بن مرداس(, أ, الصحابة الذين 4الطبقات الكربى )م. س(: ج

 .273-272ص

  ذكر اخلرب عن غزوة رسول اهلل 2)م. س(: ج )املعروف بتاريخ الطربي(تاريخ األمم وامللوك ,

 وغريها من كتب السرية واحلديث.359-358هوازن حبنني, ص , 
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ويشمل ذلك القول والفعل عند اخلوف على النفس واملال والِعرض وما 

يقوم مقامها, وأنه جيب أن يقتصر فيها على قدر الضرورة, وأن ال تصل 

إىل الدّم, وأن ال يلزم منها ضيا  صورة احلق, ويدخل فيها ما يلزم من 

 املداراة واجملاملة حبسب احلال واألحوال.

ل أنه لكثرة تلك األدّلة وشدة ظهورها حيصل للباحث القطع مبا وميكن القو

تقّدم, وبنحٍو يكون معه إنكار مشروعيتها ضربًا من العناد الذي ينبغي 

للعاقل أن يبتعد عنه, وأن ينحاز دوما حنو البحث املوضوعي املستند إىل 

نفسه األدّلة الواضحة, وأن يقبل نتيجته ولو كانت خمالفة ملا هو مركوز يف 

  كما أمره رّبه يف كتابه الكريم:  سابقًا, مقتفيًا أثر سّيد املرسلني 

                           ...  ]يوسف[. 

مبا أننا استعرضنا أدّلة املشروعّية من القرآن الكريم والُسنَّة الشريفة,  ثانيًا:

 , وهو اآلتي:الدليل العقليوب اإلمجا بفمن املناسب أن نكمل االستدالل 
 

 أ. اإلمجاع

 ثُبَت مّما تقدَّم من االستدالل بالُسنَّة الشريفة عمل كبار الصحابة 

بالتقّية, وتصرحيهم مبضمونها, كأبي الدرداء, وحذيفة بن اليمان, وأبّي بن 

كعب, وابن مسعود, وابن عباس, وأبي هريرة, وغريهم, ومل يعلم هلم 

على العمل بالتقّية بني  خمالف, فيتحصل بذلك إمجا  الصحابة 

 املسلمني.

نه أنها جائزة جبميع كما استعرضنا آراء املذاهب اإلسالمية يف التقّية, وتبّين م

أقسامها عند اإلكراه وخوف الضرر, كالتقّية بالقول وبالفعل املخالف 

للحق, والتقّية بالكتمان, وحبفظ اللسان, وتقّية املداراة, فاإلمجا  حاصل 
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على مشروعيتها بني املسلمني, فضاًل عن مشروعيتها بينهم وبني الكافرين, 

ه من علماء مجيع املذاهب اإلسالمية, ومل ُيعرف يف ذلك خمالف ُيعتّد برأي

, ووجود بعض فقه التقّية يف قنواته املذهبيةكما يظهر من حبثنا يف 

االختالفات يف التفاصيل, كما يف طالق املكره, أو كونها بالقول ال بالفعل 

فإذا خاف ذلك أعطى اجلبار ما أراد عند مشهور األباضّية, وقال بعضهم: 

ويقصد خالفه يف قلبه, أو من فعل إن أجاز العلماء التقّية من قول ال جيوز 

به
1

, مما يظهر منه جوازها عندهم يف بعض األعمال, ال يضّر بأصل 

اإلمجا  على جوازها إمجااًل, وقد اعرتف بثبوته أئمة املذاهب وأعالم 

العلماء يف مصنفاتهم
2
. 

                                                           

إطفيش, حممد بن يوسف, شرح كتاب النيل وشفاء العليل: وزارة الرتاث القومي والثقافة, سلطنة . 1

 .360, ص4م, ج1986هـ, 1406عمان, 

فمن ُاكره على شرب : ابن حزمقال يف , و331, ص1فتح القدير للشوكاني )م. س(: ج. 2

اخلمر, أو أكل اخلنزير, أو امليتة, أو الدم, أو بعض احملّرمات, أو أكل مال مسلم, أو ذّمي فمباح 

, 330, ص8. ]احمللى )م. س(: جله أن يأكل ويشرب وال شيء عليه, ال حّد وال ضمان

يف كالم طويل اإلكراه على البيع, والشراء, واإلقرار, واهلبة, صّحح و, 1404مسألة: 

, 8]احمللى )م. س(: جوالصدقة, والنكاح, والطالق, والرجعة, والعتق, والنذر, واليمني, 
[. / 121, ص3روح املعاني لآللوسي )م. س(: ج[. / 1406وما بعدها, مسألة  331ص

حممد مجال الدين, تفسري القامسي املسمَّى حماسن التأويل: ضبطه وصححه وخّرج  القامسي,

مراجعة ومصححة, دار الكتب العلمية, بريوت,  2آياته وأحاديثه: حممد باسل عيون السود, ط

. / تفسري 305( من سورة آل عمران, ص28, تفسري اآلية )2م, مج2003هـ, 1424لبنان, 

, تفسري 1605, ص8, ج3تفسري الكبري ومفاتيح الغيب( )م. س(: مجالفخر الرازي )املشتهر بال

, ما قالوا يف املشركني 7ج )م. س(: املصنف البن أبي شيبة( من سورة آل عمران. / 28اآلية )

حكام أدريس, إمام الشافعي, حممد بن اإل/  .10ح ,643صىل غري ما ينبغي, إيدعون املسلمني 

, 1هـ, ج1400خلالق, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, القرآن: حتقيق: عبد الغين عبد ا

محد بن حممود, املغين على خمتصر أبو حممد عبد اهلل بن أ. / ابن قدامة, موفق الدين 298ص
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على   كما أن اإلمجا  أيضًا قائم حبسب مقاييس مدرسة أهل البيت

مشروعية مجيع أقسام التقّية
1

, وشروطها
2

, سواء كانت حّجيته مبنية على 

دخول املعصوم بني امُلجمِعني, أو كانت مبنية على أساس منطق االستقراء, 

فإنه متحقق على كل حال, ومل يشّذ أحد من فقهاء املذهب بالقول بعدم 

 على املشروعّية.املشروعية, وبالتالي ميكن عّد اإلمجا  دلياًل ثالثًا 
 

 ب. االستدالل على مشروعية التقّية بالدليل العقلي

 ويتّم ذلك بوجوه:

يقوم الدليل العقلي يف أّي مسألة على إثبات االستحالة, أو الضرورة  .1

واللزوم لشيء, فإذا كانت مقاصد الشريعة تقوم على حفظ الدماء 

إال ما خرج  واألعراض واألموال, وهذا احلفظ من الواجبات الشرعية

بدليل
3

, وملَّا كان احلفظ يتوقف على اتقاء الظاملني ومداراتهم, وإالنة 

                                                                                                                                       

, فصل يف 10اخلرقي ويليه الشرح الكبري على منت املقنع: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع, ج

بي أبو الفرج عبد الرمحن بن أة املقدسي, مشس الدين , ابن قدام105كراه على الكفر, صاإل

محد بن حممود, الشرح الكبري على منت املقنع )مطبو  مع املغين(: دار الكتاب أعمر حممد بن 

 [.108كره على الكفر, صأ, فصل ومن 10العربي, ج

 للحق.. تقّية الكتمان وحفظ اللسان, تقّية املداراة, التقّية بالقول والفعل املخالف 1

. الضرورة وصاحبها أعلم بها حني تقع به, ال تقّية يف الدماء, ال تقّية يف موارد اخلشية على أساس 2

 الدين وضيا  صورة احلق.

         . كما يف حاالت اجلهاد, فإنه تعاىل قال يف كتابه الكريم:3

                 

                  

   ]وقال:, ]التوبة              

      ]التوبة[. 
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القول هلم, والتبّسم يف وجوههم لدفع أذاهم والنجاة من صوالتهم وكل 

ما ُيخاف منهم, فيحكم العقل بوجوب ذلك كّله؛ لتوّقف واجب احملافظة 

 عليه.

اإلنسان وعناية به, وهو نو  إن بعث األنبياء, وإنزال الشرائع, لطٌف ب .2

تكريم مظهُرُه خالفة اإلنسان, وما تتضمنه من العناية والتكريم وإرادة 

اهلداية, واليت البّد أن يلحظ فيها بقاء اإلنسان, والتقّية سبيل إىل هذا 

 البقاء.

كما ميكن االستدالل بالسرية العقالئية, وخري شاهد عليها مراحل  .3

 احبها وآله أفضل الصالة وأمّت السالم, فإنه الدعوة النبوية, على ص

 قد بدأها بالدعوة السرّية, وهي من تقّية الكتمان.

وميكن كذلك االستدالل على مشروعيتها بالقياس عند َمْن يعتربه دلياًل,  .4

إن احلالة بني املسلمني إذا شاكلت : وإن مقالة اإلمام الشافعي يف التقّية

واملشركني, حلَّت التقّية حماماة على النفساحلالة بني املسلمني 
1

, تتضمن 

القياس عليها, ألن طرق اإلكراه متشابهة, وماهيته واحدة, وضرورة حفظ 

 النفس, أو املال, أو العرض, ال عالقة هلا بِدين املكِره.

وكما شّر  لإلنسان أكل امليتة, وشرب املتنجس, حلفظ حياته عند خوف 

ا حيفظ حياته عندما يهددها غري ذلك من األخطار, اهلالك, فإنه شّر  له م

...من وعيد سلطان, أو جبار, عماًل بقوله تعاىل:           

                   ]البقرة[. 

                                                           

, 13, ص8, ج3الكبري ومفاتيح الغيب( )م. س(: مج . تفسري الفخر الرازي )املشتهر بالتفسري1

 ( من سورة آل عمران.28تفسري اآلية )
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 بن ياسر عماروكذلك قياسًا على ما أباحه من كلمة الكفر كما جرى مع 

.فإنه بقياس األولوية يبيح ما هو أخّف منها عند الضرورة , 

وميكن االستدالل أيضًا باالستحسان واالستصالح, وسّد الذرائع, عند  .5

َمْن يعتربها دلياًل, فإن التقّية سبيل إىل حفظ النفس, واملال, والعرض, 

فاتِّباعها حسن, وفيه حتقيق مصلحة, ويقطع على الظامل طريق الظلم 

 واألذى.

من القول يّدعي  بعد كّل هذا الدوّي ألدّلة التقّية, هناك شواّذ ثالثًا:

أصحابها أن التقّية إمنا هي يف زمن ضعف اإلسالم, وأنها بني املسلمني 

والكافرين, وال حاجة إليها بني املسلمني, وحّجتهم يف ذلك آيات من 

الكتاب الكريم, وروايات من الُسنَّة الشريفة, ومجيعها ال تنهض بذلك, 

الكتاب الكريم حتدث عن إذ استند هؤالء إىل ما ورد يف تشريعها من آيات 

  كونها مع املشركني, كقوله عزَّ من قائل:          

                           

                         ]آل عمران[. 

   وقوله:                      

                          

   ]النحل[. 

 وقوله أيضًا:                        

                                 

                                

      ]غافر[. 

 وبالتالي تبقى مشروعيتها بني املسلمني دون دليل.



  292 

وقد أجبنا على ذلك يف األدلة القرآنية على مشروعية التقّية مبا ملخَّصه بأن 

املورد ال خيصص الوارد, وإذا ماتت اآلية حبصرها يف موردها, مات 

...  القرآن, فما ذكره تعاىل من قوله:       ...   آل[

لنفسه وما يقوم مقامها من املال , إمنا يتحدث عن حفظ اإلنسان عمران[

والعرض, وال فرق يف احلفظ بني كونه حفظًا من كافر, أو من ظامل 

... مسلم, ومثله قوله تعاىل:                 ...  

, فإذا رخَّص املوىل جّل شأنه أن ينطق املؤمن أو يفعل ما ظاهره ]النحل[

الكفر, فإنه وال شّك يرخص له مبا دون ذلك مما ُيكره عليه, كالفطر يف 

شهر رمضان, وشرب املسكر, وغري ذلك مما يكون حمرمًا حال االختيار, 

وهذا ال فرق فيه أيضًا بني كونه اتقاء من الكافرين, أو من َفَسَقِة وُفّجار 

 املسلمني.

 وكذلك قوله تعاىل:               

   ...  ]فإنه ال فرق يف االضطرار إىل الكتمان من كونه خوفًا ]غافر ,

من املسلمني, أو من الكافرين, بل قد تكون احلاجة إىل الكتمان خوفًا من 

املسلمني, أشّد من احلاجة إىل الكتمان خوفًا من الكافرين, وهو ما يظهر 

املذاهب اإلسالمية واضطهاد بعضها أتبا  بعض من تاريخ
1
. 

كما استندوا أيضًا إىل اآليات الداّلة على وعد اهلل تعاىل بعّزة املسلمني 

 ومنعتهم بعد انتشار اإلسالم.

...كقوله تعاىل:               ]آل عمران[. 

...  وقوله تعاىل:          ...  ]املنافقون[. 

وال جتتمع العزة والعلّو مع التقّية, إال أن يقال بأن ما دّل على األخرية قد 

                                                           

 من هذا الكتاب. 83, ص . راجع حبث العامل املوضوعي للتقّية1
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نزل عندما كان اإلسالم ضعيفًا, فهو يناسب أول الدعوة, أمَّا اآليتان 

 املذكورتان فتناسبان زمن قوة اإلسالم.

اآلية األوىل تربط بني العلّو والغلبة, وبني اإلميان, فإن وجياب على هذا بأن 

غلبة األمة اإلسالمية على أعدائها تتحقق بإذن اهلل إن كان املسلمون 

متمسكني بدينهم, قائمني بفرائضهم, متوكلني على رّبهم, فهي شبيهة 

  بقوله تعاىل:                           

, وال عالقة هلا بوجود فرد من أفراد األمة يكون مضطرًا إىل إظهار ]حممد[

خالف ما يعقد عليه قلبه من قول أو فعل, بل حتى األمة بتمامها قد تكون 

مضطرة إىل ذلك, وقد يكون هذا وسيلًة خلدا  عدّوها, وسبياًل إىل 

 انتصارها.

اآلية الثانية فإنها أيضًا تتحدث عن أن العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني, وأمَّا 

وهذه مسألة شأنية, فال ينبغي للمسلم أن يذّل نفسه, ويف احلديث الشريف 

ما يدّل على ذلك
1
. 

وِمْن َأْخِذ اإلنسان بأسباب العزة أن ال يعّرض نفسه ملا ال يطيق, فاآلية 

تصلح دلياًل على مشروعية التقّية وليس على نفيها, وال فرق يف ذلك بني 

 كون التقّية من الكافرين, أو من املسلمني.

   كما استند بعضهم إىل قوله تعاىل:                 

                                                           

. روى حممد بن يعقوب, عن حممد بن حييى, عن أمحد بن حممد بن عيسى, عن احلسن بن حمبوب, 1

يقول: ال ينبغي للمؤمن أن يذّل نفسه, قيل له:   عن داود الرقي, قال: مسعت أبا عبد اهلل

, كتاب اجلهاد, باب 5. ]أصول الكايف )م. س(: جوكيف يذّل نفسه ؟, قال: يتعرض ملا ال يطيق

[, ورواه أمحد يف مسنده عن حذيفة عن رسول اهلل 4, حديث64كراهة التعرض ملا ال يطاق, ص

وكذلك يف سنن 405مان, ص, حديث حذيفة بن الي5, مسند أمحد )م. س(: ج ,

 الرتمذي, وابن ماجة, وغريهم.
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...  ]هود[. 

والركون لغًة هو امليل والسكون
1
. 

والتقّية ليست مياًل وال سكونًا, وإمنا هي حماماة على النفس, أو املال, أو 

العرض, بفعٍل أو قوٍل ُيْكِرُهُه عليه الظامل, مع بغضه له, وإنكاره القليب ملا 

 بالتقّية, وهي خارجة عنها ختصصًا.أمره به, فاآلية ال عالقة هلا 

    وكذلك إىل قوله تعاىل:              

                               

                             

           ]العنكبوت[. 

تتحدَّث اآلية عن قوٍم يعّدون أنفسهم من املؤمنني, وليسوا منهم, ألن 

املؤمن يفّرق بني عذاب رّبه, وبني فتنة عباده, فهي تتحّدث عمَّن إذا أصابه 

أذًى نتيجة إميانه, رجع عنه احرتازًا من األذى, كالذي يرجع عن ذنوبه 

حانه وتعاىل سيؤاخذه احرتازًا من عذاب رّبه, وتبّين خامتة اآلية أن اهلل سب

على هذه التسوية بني العذابني, وعن رجوعه عن اإلميان خشية عذاب 

الناس, فاآلية تشري إىل الرجو  عن اإلميان, وأن هذا القائل بعدما رجع 

عن إميانه خشية الناس, إذا أحس بنصر املؤمنني, قال: إنا معكم, فكيف 

اقعًا بعد إميانه, ثم أظهر جيتمع هذان األّدعاءان ؟, فهو قد كفر باهلل و

اإلميان عندما مسع بنصر املؤمنني, لعّله يشاركهم يف غنيمتهم, ولكن اهلل 

مّطلع على حقيقته, عاِلٌم مبا يف صدره, واهلل ميّيز بني املؤمنني واملنافقني, 

                                                           

, 4. الفريوز آبادي, حممد بن يعقوب, القاموس احمليط: دار العلم للجميع, بريوت, لبنان, ج1

 .ركن, مادة 329ص
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فُيظهر كالًّ على حقيقته عند الفتنة, واآلية على حّد قوله تعاىل يف مفتتح 

    السورة:                         

 ]العنكبوت[. 

 كلمة قول اإلنسان على ُتنكر ألنها, التقّية منع توجب اآلية أن ُيتوهَّم وقد

 ما لرتك موجبًا عذابهم جعل بأن ذلك وتعّلل, الناس من باإلكراه الكفر

 يرضي ال ملا اإلنسان لرتك املوجب تعاىل اهلل بعذاب شبيهًا وجيعله, ينكرون

 .رّبه

وكيف كان فاآلية الكرمية تشري إىل رجو  حقيقي عن اإلميان خشية عذاب 

الناس, وذلك من خالل وصف الراجع باملنافق, ممَّا يعين أن رجوعه كان 

  ظاهرّي واقعّيًا, وليس كذلك احلال يف التقّية, فإن الرجو  فيها رجو

باللسان, والقلب مطمئّن باإلميان, والفرق واضح بني احلالني, لذا فإن 

 اآلية املباركة ال تصلح دلياًل على املنع من التقّية كما قيل.
 

 ثالثًا: أدّلة املنكرين من الُسنَّة الشريفة

روى ابن ماجه يف سننه, قال: حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار, ثنا عبد 

الرمحن بن مصعب, ح وحدثنا حممد بن عبادة الواسطي, ثنا يزيد بن 

هارون, قاال: ثنا إسرائيل, أنبأنا حممد بن جحادة, عن عطية العويف, عن 

أفضل اجلهاد كلمة عدل  :أبي سعيد اخلدري, قال: قال رسول اهلل 

ند سلطان جائرع
1
. 

                                                           

, 1329, باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, ص2. سنن ابن ماجة )م. س(: ج1

, باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, 5س(: ج , ويف أصول الكايف )م.4011حديث

 , ويف غريهما من كتب احلديث.16احلديث



  296 

 سند الرواية: صحيح, والرواية مشهورة عند مجيع املسلمني.

قد حّث فيها على قول كلمة احلق ولو أمام  وأمَّا متنها: فإن النيّب 

اجلائر, مع معرفة ما جيّره ذلك أحيانًا على القائل من الويالت, ولكنه على 

للقتل يف اجلهاد, أو املؤمن اجملاهد أن يتحمل ذلك, فإنه كما يعرض نفسه 

اجلراحات, فليكن املوقف كذلك أمام اجلائر, وليقل كلمة احلق ولو أدَّى 

ذلك إىل قتله, أو سلب ماله, أو ما شابه, السّيما وأن قول احلق أمام 

الظاملني ُيظهر احلق ويبّينه, وتنتشر قصته وجرأته فيكون له من األثر ما هو 

قارّنا أثر ذلك مع جهاد سيف واحد, أعظم من جهاد السيف, السّيما إذا 

وكيف كان فإن اجلرأة على الظاملني, وردعهم عن ظلمهم, مما يدعو إليه 

الدين, باعتبار أن ما يقّوم بالسلطان, أعظم مّما يقّوم بالقرآن, وهو ما أشار 

إن اهلل ليز  بالسلطان ما ال يز  بالقرآن :إليه رسول اهلل 
1
. 

حممد بن خالد الربقي, عن يعقوب بن يزيد, عن ومثله ما رواه أمحد بن 

إذا ظهرت  :حممد بن مجهور الَعمِّيِّ, رفعه, قال: قال رسول اهلل 

البدعة يف أميت فليظهر العامل ِعلمه, فإن مل يفعل فعليه لعنة اهلل
2

, وذلك 

لشدة احلاجة إلظهار العلم عند الفتنة, ملنع احماء صورة احلق ووقو  الناس 

                                                           

, 751, الباب الثاني يف اإلمارة وتوابعها, ص5ج :العمال )م. س( كنز يف اهلندي املتقي رواه. 1

, وذكره الشيخ الطوسي يف التبيان, راجع: الطوسي, أبو جعفر حممد بن احلسن 14287حديث

, األمرية 1طائفة(, التبيان يف تفسري القرآن: حتقيق: أمحد حبيب قصري العاملي, ط)شيخ ال

( من 15, تفسري اآلية )9م, ج2010هـ, 1431للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت, لبنان, 

تفسري ابن أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي, , ابن كثري, 275سورة األحقاف, ص

بد الرمحن املرعشلي, دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت, كثري: تقديم: يوسف ع

يف التفسري  , والسيوطي يف الدر املنثور63, تكريم بين آدم, ص3م, ج1992هـ, 1412لبنان, 

 , وغريهم.199, سورة اإلسراء, ص4: جباملأثور )م. س(

 .176, باب إظهار احلق, حديث231, ص1. احملاسن للربقي )م. س(: ج2
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 لة.يف الضال

إنَّ كلتا الروايتني أيضًا أجنبيتان عن التقّية, فقد ذكرنا أن من شروط التقّية 

أن ال تؤدي إىل ضيا  صورة احلق, ولكن األمور ليست دائمًا على هذا 

النحو, ويف بعض املواقف قد تكون التضحية بال مثن, وإلقاء يف التهلكة, 

 فالبّد من حلاظ طبيعة كل موقف.

ــدى يف   موضــع ووضــع الن

 الســـــــــــــيف بـــــــــــــالعال
 

ــيف يف     ــع السـ ــّر كوضـ مضـ

ــدى  ــع النــــــــــ موضــــــــــ
1

 
 

لذا فإنه جتب التقّية على الناس يف بعض املواقف, بينما جيب يف بعضها 

 اآلخر التضحية بالغالي والنفيس.

 فالروايتان وأمثاهلما ال تصلحان دلياًل على املنع من التقّية.

 

                                                           

 . والبيت ألبي الطيب املتنيب, من قصيدة ميدح فيها سيف الدولة ويهّنئه بعيد األضحى, مطلعها:1

 لكــلِّ أْمــِرٍئ ِمــْن َدْهــِرِه مــا َتّعــوَّدا
 

ــَدا     ــُن يف اْلِع ــة الطَّْع ــْيِف الدَّْوَل ــاَداُت َس  َوَع
 

 .316, قافية الدال, ص1شرح ديوان املتنيب )م. س(: ج



  



 

 

 

 الباب الثالث

 

 

 فقه التقّية يف قنواته املذهبّية
 

 متهيد.

 الفصل األول: اإلكراه )تعريفه, حدوده, شروطه, أحكامه(

 أواًل: العالقة بني التقّية واإلكراه.

 ثانيًا: تعريف اإلكراه.

 ثالثًا: حدود اإلكراه.

 شروط اإلكراه.رابعًا: 

 خامسًا: أحكام اإلكراه.

 الفصل الثاني: التقّية يف مذهب الشيعة اإلمامية

 أواًل: متهيد.

 ثانيًا: التقّية تشريع امتناني.

 ثالثًا: إجزاء العمل املأتي به تقّيًة.

 رابعًا: التقّية والباطن.
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 متهيد

دّلت اآليات والروايات الواردة يف كتب أهل الُسنَّة على جواز التقّية, 

وربطته تارًة باإلكراه التام الذي خيشى فيه على النفس أو ما يقوم مقامها, وتارًة 

, ومبا ابن مسعودمبا هو دون ذلك, كضرب السوط أو السوطني كما يف رواية 

التقّية, كإظهار املوافقة يف القول ويف يعّم سائر التصرفات املعتربة يف أقسام 

الفعل, أو كتمان احلق, أو مداراة اخللق, فكان البّد أن يؤخذ ذلك كّله بعني 

 االعتبار, وأن يظهر يف فتاوى الفقهاء.

ومّثة أمران عند أهل الُسنَّة يقفان يف وجه التوّسع يف حبوثها ونشر 

 أحكامها:

للتشنيع على غريهم, فحال  كونها مما يستخدم عندهم مثارًا األول:

ذلك دون إظهارها إظهارًا صرحيًا يف كتبهم وحبوثهم, ومل يفردوا هلا يف األعّم 

األغلب كتابًا فقهيًا أو حبثًا خاصًا, وإمنا على الباحث العودة إىل كتب التفسري 

واحلديث ليعثر فيها على موارد متفرقة توصله إىل بغيته, وأن يستقرئ فتاوى 

للتقّية عندهم,  ة, وينتز  من شتات متفرقاتها صورًا الكتب املختلفالفقهاء يف

 حيدد على أساسها معامل مفهومها.

كونهم ميثلون غالبّية األمة اإلسالمية, مع كون السلطة الزمنية  الثاني:

والدينية بيدهم, فلم يكونوا مضطرين إىل مراعاة أحد أو اخلشية منه, خال 

حدهم طغيان بعض احلكام, ولفرتات زمنية حاالت شخصية عندما يواجه أ

حمدودة وقصرية نسبيًا, وبنحٍو عام ميكن القول: إنهم مل تضطرهم الظروف إىل 

أيام  خلق القرآنمتابعة أحد يف حكم فقهي أو مسألة عقدية, عدا يتيمة 

املأمون واملعتصم العباسيني, لذا من الطبيعي أن ال جند عندهم توّسعًا يف حبث 

, ويف احلديث عن آثارها كما هو احلال عن الشيعة اإلمامية, الذين عانوا التقّية
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الكثري من الشدائد واالضطهاد, فكانوا مضطرين إىل التخفي والكتمان وإظهار 

املوافقة بالقول والفعل ملخالفيهم يف الكثري من األحيان, فالفارق بينهم من جهة 

حياة الطرفني, لذا ال جند يف سعة البحث وضيقه فارق موضوعي, يرتبط بطبيعة 

كتبهم الفقهية حبثًا مفصَّاًل عن إجزاء العمل املأتي به تقّية عن التكليف الواقعي, 

وال عن ترتيب آثار الصحة عليه بعد زوال االضطرار, أو عن صحة أو بطالن 

العمل املخالف للتقّية املوافق للحكم األولي يف ظرف االضطرار, إىل غري ذلك 

التفصيلّية, فإن تفريع املسائل الفقهية يرتبط عادًة حباجات الناس  من البحوث

وما توّلده الظروف اليت يعيشونها, ولكنه مع ذلك ميكن للباحث املستقرئ 

للفتاوى الفقهية املتفرقة لتلك املذاهب, مضافًا إىل ما هو موجود يف كتب 

ذ مذاهب التفسري وشروح احلديث من كلمات للمفسرين والشّراح, وبعد أخ

أصحابها بعني االعتبار, أن يكوِّن تصّورًا عن فقه التقّية يف قنواته املذهبّية, 

ومقارنته مبا هو موجود يف فقه الشيعة اإلمامية باخلصوص, وهو ما سنحاوله 

فيما يأتي معتمدين على أّمات املصادر وأقوال األعالم يف كل مذهب, معرضني 

ن ال يكادون يفقهون حديثًا, وسيشمل ذلك عن األقوال الشاذة وعن أقوال الذي

 آراء املذاهب اإلسالمية الثمانية املعروفة.
 

 جواز التقّية بني املسلمني

قال املالكية, والشافعية, واألحناف, واحلنابلة, والزيدّية, 

والظاهرّية, واألباضّية, واإلمامّية, بأن التقّية جائزة بني املسلمني واملسلمني, 

 ني املسلمني والكافرين.كما هي جائزة ب

من  -كما يف املدّونة الكربى  -ويظهر ذلك من استدالل اإلمام مالك 

ما من كالم كان يدرأ عدم وقو  طالق امُلكَره, بقول الصحابي ابن مسعود: 
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عين سوطني من سلطان إال كنت متكلمًا به
1
. 

واستدالل عبد الرمحن بن القاسم, ويزيد بن قسيط, على عدم 

وقوعه, مبا روياه عن عطاء بن أبي رباح, من استدالله على ذلك بقوله تعاىل: 

...         ...  ]ممَّا يدّل على أن التقّية عندهما ]آل عمران ,,

 وبني الكافرين.مشروعة بني املسلمني كما هي بينهم 

كما يظهر ذلك من فتوى اإلمام مالك ألصحابه, جبواز اخلروج على 

يف ثورته, وإن كانوا قد  حممد بن عبد اهلل بن احلسناملنصور العباسي ونصرة 

ليس على مكرٍه ميني :بايعوا املنصور, لقوله 
2
. 

: -كما رواه الفخر الرازي يف التفسري الكبري  -وقول اإلمام الشافعي 

إذا شاكلت احلالة بني املسلمني, احلالة بينهم وبني الكافرين حلَّت التقّية حماماة 

على النفس
3
. 

ونظري اجلواز أيضًا ما استدّل به اإلمام النووي على أن َمْن َحلف باهلل 

ليس  :ول اهلل تعاىل كاذبًا, فال كفارة عليه إن كان مكرهًا, حبديث رس

                                                           

, واحلديث 29, ما جاء يف طالق النصرانّية واملكره والسكران, ص3س(: ج. املدونة الكربى )م. 1

رواه ابن أبي شيبة الكويف يف مصّنفه, وابن حجر يف فتح الباري, راجع: مصنف ابن أبي شيبة )م. 

, 12صحيح البخاري )م. س(: ج , وكذلك: فتح الباري بشرح643, ص7س(: ج

ور العباسي لفتواه بعدم وقو  طالق امُلكَره, باعتبار , وقد ُجلد اإلمام مالك بأمر من املنص280ص

أن املنصور قد نظر إليها كفتوى سياسية, فإن عدم وقو  طالق امُلكَره ال خيتلف حكمه عن حكم 

 بيعته, فالكّل يف اإلكراه سواء, وهو ما ظهر من فتواه جبواز اخلروج على املنصور كما ذكرناه.

, ثم دخلت سنة مخس وأربعني ومائة, ذكر ظهور حممد بن عبد 5. الكامل يف التاريخ )م. س(: ج2

 .532اهلل بن احلسن, ص

, تفسري 1605, ص8, ج3. تفسري الفخر الرازي )املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب(: مج3

 ( من سورة آل عمران.28اآلية )
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على مقهور ميني
1
. 

فإنه من الواضح أن املستدّل يرى أن احلديث يشمل َمْن يكون مقهورًا 

 من املسلمني, كما يشمل من يكون كذلك من الكافرين.

التقّية جائزة للمؤمن  :وعن احلسن البصري وقال يف املبسوط: 

ة, وبه نأخذإىل يوم القيامة, إال أنه كان ال جيعل يف القتل تقّي
2

, وهذا تصريح 

منه بأنه يرى جوازها بني املسلمني
3
. 

                                                           

ه وحتقيقه حّمب الُسنَّة . الدارقطين, علي بن عمر, سنن الدارقطين: عين بتصحيحه وتنسيقه وترقيم1

, باب النذور, 4النبوّية وخادمها السيد عبد اهلل هاشم مياني املدني, دار املعرفة, بريوت, لبنان, ج

 .4308, حديث99ص

 .4068, ص12. املبسوط للسرخسي )م. س(: مج2

املذهب فقه التقّية يف يرى جوازها بني املسلمني, كما سيظهر من  . ومن عجيب قوله مع أنه 3

ال جناح علّي يف طاعة أنه قال:  , إال أنه قد روى عن جابر بن عبد اهلل األنصاري احلنفي

بأنه إمنا أراد جواز التقّية يف إجراء كلمة الكفر إذا  , وشرح قول جابر الظامل إذا أكرهين عليها

 .]البقرة[ ...    أكرهه املشرك عليها, فالظامل هو الكافر, قال تعاىل: 

يف مثل تلك السقطات من ولست أدري كيف يقع أمثال هذا الرجل الذي يعّد من الفقهاء الكبار, 

ضعه, فإن جابر بن عبد اهلل األنصاري قد أدرك من الظلمة الذين أجربوه على ام عن موِلحتريف الك

أشياء كثرية ما يدفعه إىل مثل هذا القول, فراجع بيعته ليزيد أمام مسلم بن عقبة املري بعد وقعة 

, فضاًل عن أحواله أيام معاوية, ويزيد, ومروان بن احلرة, واستنجاده بأّم املؤمنني أم سلمة 

وعبد امللك بن مروان, ووالتهم كاحلجاج, ومسلم بن عقبة, وغري هؤالء, الذين ضّجت احلكم, 

 كتب التاريخ واحلديث من ظلمهم وفجاجة مواقفهم.

أن يقي نفسه من العقوبة مبا يظهره, وإن ثم أضاف إىل ذلك سقطة أخرى بعدما عّرف التقّية بقوله: 

أمَّا يف حق املرسلني صلوات اهلل عليهم ف, واستدل على جوازها, فقال: كان يضمر خالفه

أمجعني, فما كان جيوز ذلك فيما يرجع إىل أصل الدعوة إىل الدين احلق, وقد جّوزه بعض 

الروافض لعنهم اهلل تعاىل, ولكن جتويز ذلك حمال؛ ألنه يؤدي إىل أن ال يقطع القول مبا هو شريعة, 
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حاشية رد احملتار على الدر ونقل ابن عابدين يف حاشيته املسماة بـ

: ما ذكره صاحب الدر من شرحه ملا جاء يف تنوير األبصار من شروط املختار

أبي  -هذا عندهما  أو غريه قدرة املكره على إيقا  ما هدد به سلطانًااإلكراه: 

, وعند أبي حنيفة: ال يتحقق إال من السلطان, ألن القدرة -حممد وأبي يوسف 

ال تكون بال منعة, واملنعة للسلطان, قالوا: هذا اختالف عصر وزمان, ال 

اختالف حجة وبرهان, ألن يف زمانه مل يكن لغري السلطان من القوة ما يتحقق 

شاهد, ويف زمانهما ظهر الفساد وصار األمر إىل به اإلكراه, فأجاب بناًء على ما 

كل متغلب, فيتحقق اإلكراه من الكل, والفتوى على قوهلما
1

, وهو صريح 

جبوازها بني املسلمني, فإن السلطان سلطانهم, ومل يعاصر أبو حنيفة وصاحباه 

 غري سالطني املسلمني.

                                                                                                                                       

, كتاب 12املبسوط للسرخسي )م. س(: مج. ]الحتمال أن يكون قد قال ذلك أو َفَعله تقّية

 [.4069 -4068اإلكراه, ص

وعلى كل حال, فليس هو أول َمْن ينسب باطاًل إىل فئة من املسلمني دون حتقيق أو تدقيق, فلطاملا 

ُظلمنا وُنسب إلينا ما ال نقوله, فإن فتاوى علمائنا أمجع, أنه عند اخلوف على بيضة اإلسالم )أي 

ؤدي إىل ضياعه, فإنه جيب بذل النفس واملال وكل غاٍل ونفيس, دفاعًا عن أصل الدين(, مما ي

, كتاب األمر باملعروف 1: جحترير الوسيلةاإلسالم وأهله, فراجع فتاوى اإلمام اخلميين يف 

 425والنهي عن املنكر, مسائل الشرط الرابع من شرائط األمر باملعروف والنهي عن املنكر, ص

, وموقفنا يف الدفا  عن أساس اإلسالم ا الكتاباه يف شروط التقّية من هذوما بعدها, وما كتبن

عرب التاريخ,  , وواقعة كربالء, وثورات آل البيت مستمّد من موقف إمامنا احلسني 

, وحممد وعبد اهلل ابنا عبد اهلل بن احلسن, وغري هؤالء ممَّن هم حييى, وولده زيد بن عليكـ

حيث كان السلطان يقبل منهم مبا دون االعرتاف العلين به, ولكنهم مل يفعلوه ملَّا أولياؤنا وأئمتنا, 

 رأوا ذلك مضيعة للدين.

. ابن عابدين, حممد أمني, حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار املعروف حباشية ابن 1

عة والنشر والتوزيع, عابدين: حتقيق وإشراف: مركز البحوث والدراسات, دار الفكر للطبا

 .420, كتاب اإلكراه, ص6م, ج1995هـ, 1415بريوت, لبنان, 
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وا فيه وملَّا خّص فقهاء األحناف اإلكراه بكتاب فقهيٍّ خاّص, حبث

مفهومه وأقسامه وشروطه, وما تفر  عنه من أحكام, مما جعل التعّرف على 

فقه التقّية يف املذهب احلنفي أمرًا سهاًل, ألن التقّية ليست إال ما يعمل لدفع أذى 

املكِره وما توّعد به, وفقهها هو األحكام املتعلقة بذلك, فإنين سأعتمد منهجهم 

اهب األخرى, واملوازنة بينها, ومناقشة األدّلة, يف البحث, مع بيان أقوال املذ

كما أنين سأفرد حبثًا مفصاًل للتقّية عند الشيعة اإلمامية أتناول فيه ما يتفر  عنها 

 من أحكام كلّية تكوِّن صورة كاملة عنها.

 



 

 

 

 

 الفصل األول

 

 

 اإلكراه
 أحكامه( -شروطه  -حدوده  -)تعريفه 

 

 أواًل: العالقة بني التقّية واإلكراه.

 ثانيًا: تعريف اإلكراه.

 ثالثًا: حّد اإلكراه.

 رابعًا: شروط اإلكراه.

 خامسًا: أحكام اإلكراه.

 . أحكام اإلكراه يف التصرفات احلسية.1

 . حكم اإلكراه يف التصرفات الشرعية.2
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 أواًل: العالقة بني التقّية واإلكراه

التقّية واإلكراه أمران مرتابطان يدّل أحدهما على اآلخر, فقد استخدم 

للداللة على ما يصدر عن املكلَّف من قوٍل أو فعٍل  التقّيةبعض الفقهاء لفظ 

خمالف إلرادته واختياره, أو ِلما جيب عليه االلتزام به من أحكام دينه, واستخدم 

هو األكثر شيوعًا يف فقه الشيعة  التقّية, على أن لفظ اإلكراهبعضهم اآلخر لفظ 

ذاهب األخرى, وتشبه العالقة هو األكثر شيوعًا يف فقه امل اإلكراهاإلمامية, ولفظ 

بينهما عالقة السبب باملسبِّب, وقد ورد كالهما يف القرآن الكريم
1

, والُسنَّة 

الشريفة
2
. 

 

 ثانيًا: تعريف اإلكراه

 . اإلكراه لغًة1

الكاف والراء واهلاء أصل صحيح واحد يدّل على قال ابن فارس: 

خالف الرضا واحملبة, يقال: كرهت الشيء أكَرُهُه َكرهًا, والُكْره االسم, 

                                                           

 ...    , وقال:]النحل[ ...     ...  :. قال تعاىل1

...  ]آل عمران[. 

ما وقى به املؤمن عرضه فهو  :ل اهلل رسوعن جابر, قال: قال ده . أخرج الطيالسي يف مسن2

[, وأخرج البخاري يف صحيحه عن 153, ص5. ]مسند أبي داود الطيالسي )م. س(: جصدقة

. أنه قال: أي عائشة, إن شرَّ الناِس منزلًة عند اهلل َمْن َتَرَكه أو َوَدَعه الناس اتَِّقاَء ُفْحِشه النيب 

[, وأخرج ابن 70, كتاب األدب, باب املداراة مع الناس, ص4ري )م. س(: ج]صحيح البخا

إن اهلل تعاىل جتاوز عن أميت أنه قال:  ماجة يف ُسننه عن أبي ذر الغفاري, عن رسول اهلل 

 [.659, ص1]سنن ابن ماجة )م. س(: ج اخلطأ والنسيان, وما اسُتْكِرهوا عليه

التَِّقيَُّة يف ُكلِّ َضرورٍة وصاِحُبها قال:  ن أبي جعفر , عأصول الكايفوأخرج الكليين يف 

, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, 2. ]أصول الكايف )م. س(: جَأْعَلٌم بها حني َتْنِزُل به

 [.1, احلديث217ص
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ويقال: بل الُكْره املشّقة, والَكره أن تكّلف الشيء فتعمله كارهًا
1
. 

الُكره بالضّم امَلَشّقُة, يقال: قمُت على ُكرٍه, أي على وقال الفّراء: 

ْرٍه بالفتح, إذا أْكَرَهَك عليه, قال: قال: ويقال: أقامين فالٌن على َك مشّقة,

 وكان الكسائي يقول: الَكْرُه والُكْرُه لغتان.

 ُه عليه َكْرهًا.وأْكَرْهُتُه على كذا: محلت

وَكرَّْهُت إليه الشيَء تكريهًا: نقيض َحبَّبتُه إليه
2
. 

 . اإلكراه شرعًا2

الدعاء إىل الفعل باإليعاد بأنه:  الصنائعبدائع عرَّفه الكاساني يف 

اموالتهديد, مع وجود شرائطه
3
. 

اسم لفعل يفعله املرء بغريه فينتفي به  :املبسوطوقال السرخسي يف 

رضاه, أو يفسد به اختياره, من غري أن تنعدم به األهلية يف حق املكره, أو 

يسقط عنه اخلطاب
4
. 

 إىل فعل شيء والرغبة به, واملقصود واملقصود بالرضا: هو االرتياح

باالختيار: هو ترجيح فعل الشيء على تركه أو العكس
5
. 

حدث ُيفعل يوجد من املكِره َف :بأنه رد احملتاروقريب منه ما ورد يف 

                                                           

 .كره, مادة 172, باب الكاف والراء وما يثلثهما, ص5. مقاييس اللغة )م. س(: ج1

, باب اهلاء, فصل الكاف, مادة 2247, ص6. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )م. س(: ج2

كره. 

. الكاساني, عالء الدين أبو بكر بن مسعود امللّقب مبلك العلماء, بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: 3

 , كتاب اإلكراه.175, ص7م, ج1989هـ, 1409, املكتبة احلبيبية, باكستان, 1ط

 .35, ص24, ج12بسوط للسرخسي )م. س(: مج. امل4

, 6م, ج2007, دار الفكر, دمشق, 10. الزحيلي, وهبة, الفقه اإلسالمي وأدلته: ط5

 .4433ص
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يف احملل معنى يصري به مدفوعًا إىل الفعل الذي طلب منه
1
. 

, واشرتط يكرههمحل الغري على ما وعرَّفه الشيخ األنصاري بأنه 

لوقوعه اقرتانه بوعيد منه مظنون الرتتب على ترك ذلك الفعل, مضٌر حبال الفاعل, 

أو متعلقه نفسًا, أو مااًل, أو ِعرضًا
2
. 

وخالصة ما تقّدم: إن اإلكراه إجلاء املكلَّف أو جعله مضطرًا لقول شيء أو فعله أو 

 كتمانه دون رضاه.
 

 ثالثًا: حّد اإلكراه

الفقهاء يف حّد اإلكراه املبيح شرعًا لقول أو فعل غري احلق, اختلف 

وأن املرفو  به هل هو وصف الفعل وحكمه, أو أنه احلكم دون الوصف, كما 

اختلفوا يف قصر متعلقه على حقوق اهلل تعاىل, أو إمكان تعّلقه حبقوق اآلدميني, 

 وغري ذلك من جهات البحث.

 ة أقسام:وقد قّسم األحناف اإلكراه إىل ثالث

وهو اإلكراه امللجيء, أي الذي يوجب اإلجلاء . اإلكراه التام: 1

ويتحقق معه االضطرار, ويكون بالتهديد بالقتل والقطع والضرب الذي خياف 

 منه تلف النفس أو العضو, قلَّ الضرب أو كثر.

وهو اإلكراه مبا ال يوجب اإلجلاء . اإلكراه الناقص: 2

والضرب الذي ال خياف منه التلف, والتهديد  واالضطرار, كاحلبس, والقيد,

بإتالف املال
3
. 

وهو اإلكراه املتحقق من التهديد حببس أحد . اإلكراه األدبي: 3

األصول كالوالدين, أو الفرو  كاألبناء, وكذلك اإلخوة والزوجة وما شابه 

                                                           

 , مقتبس من املنت.420, ص6. رد احملتار على الدر املختار )حاشية ابن عابدين( )م. س(: ج1

 .311كراه, ص, حقيقة اإل3. األنصاري, مرتضى, كتاب املكاسب )م. س(: ج2

, رد احملتار على الدر املختار )حاشية ابن عابدين( )م. س(: 184, ص6. بدائع الصنائع )م. س(: ج3

 وما بعدها. 88, ص5ج
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ممَّن جيب محايتهم حبكم الشر , ويفديهم بنفسه حبسب الفطرة اإلنسانية
1

 ,

ّده بعضهم من اإلكراه استحسانًا ال قياسًاوقد ع
2
. 

وقال الشافعية بأن اإلكراه نو  واحد, وأن املناط فيه حصول اإلجلاء لدى 

املكَره حبيث يرى نفسه مضطرًا, وهو ما حيصل من التهديد بالوعيد املتلف وغريه 

من احلبس الطويل والضرب الشديد وإتالف املال, وخيتلف باختالف الناس
3

, وبه 

قال املالكية
4

, واحلنابلة
5

, واألباضية
6

, والزيدية
1

, والظاهرية
2
. 

                                                           

, نقاًل عن: الفقه اإلسالمي 372. الربديسي, حممد زكريا, اإلكراه بني الشريعة والقانون: ص1

 .4433, اإلكراه, ص6وأدلته )م. س(: ج

مشس الدين أمحد املعروف بقاضي زاده أفندي قاضي عسكر رومللي, نتائج األفكار يف . ابن قودر, 2

كشف الرموز األسرار وهي تكملة شرح فتح القدير لإلمام كمال الدين الدين السيواسي املعروف 

بابن اهلمام احلنفي على اهلداية: عّلق عليه وخّرج آياته وأحاديثه: الشيخ عبد الرزاق غالب 

, كتاب اإلكراه, 9م, ج2003هـ, 1424, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 1املهدي, ط

 وما بعدها. 238ص

. النووي, أبو زكريا حمي الدين بن شرف النووي, كتاب اجملمو  شرح املهذب للشريازي: حققه 3

وعّلق عليه وأكمله بعد نقصانه: حممد جنيب املطيعي, طبعة جديدة مصححة, دار إحياء الرتاث 

, بيان أن احلبس والقيد إكراه على الردة, 18م, ج1995هـ, 1415ربي, بريوت, لبنان, الع

, وكذلك: األنصاري, أبو حييى زكريا, حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب )وعليه 208ص

املختصر احلاوي جلواهر حاشية الشرقاوي(: حتقيق وإعداد خلف مفضي جرب املطلق, دار الفكر, 

 .625م, كتاب اجلنايات, باب اإلكراه, ص2008دمشق, سورية, 

 .29, ص3املدونة الكربى )م. س(: ج. 4

ابن املنجي التنوخي احلنبلي, زين الدين املنجي بن عثمان بن أسعد ابن املنجي, املمتع يف شرح . 5

, دار خضر للطباعة والنشر, لبنان, 2املقنع: حتقيق: عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش, ط

عندما ُسئل  , وقد روى فيه قول رسول اهلل 589-588, ص3م, ج1997هـ, 1418

 .خوف أو مرض :عن العذر فقال 

وقد قصر يف النيل , وقد قال فيه: 361, ص4شرح كتاب النيل وشفاء العليل )م. س(: ج. 6

وأجاز , كما قال: ما مّر إّنه تسُعُه التقية إذا خافاإلكراه على الشرو  بالضرب, والصحيح 

 ما, وذلك إذا احتيج إليه التكّلم برتّحم الكافر, جلبًا للنفع, أو دفعًا لضرٍّبعضهم 
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 رابعًا: شروط اإلكراه

احلنفي شرطني لتحقق اإلكراه الكاسانيذكر 
3

: 

ينبغي أن يكون املكِره قادرُا على حتقيق ما أوعد, ألن الضرورة ال . 1

إال من تتحقق إال عند القدرة, ولذا قال أبو حنيفة: إن اإلكراه ال يتحقق 

السلطان, وقال أبو يوسف, وحممد: إنه يتحقق من السلطان وغريه, ألن 

اإلكراه ليس إال إيعادًا بإحلاق املكروه, وهذا يتحقق من كل قادر مسلط
4
. 

                                                                                                                                       

البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار )وبهامشه كتاب جواهر . ابن املرتضى, أمحد بن حييى, 1

, دار 1طاألخبار واآلثار(: ضبط نّصه ووثق خترجياته وعّلق عليه: الدكتور حممد حممد تامر, 

, 150, كتاب اإلكراه, ص6م, ج2001هـ, 1422الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 

وكذلك: الشوكاني, حممد بن علي, السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار: حتقيق حممود 

إبراهيم زايد, جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي, اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية, وزارة األوقاف, 

, حيث 246, باب اإلكراه, ص4م, ج1988هـ, 1408صر العربية, القاهرة, مجهورية م

 ...   : ومن مجلة ما يدّل على اجلواز مع مطلق الضرر قوله عزَّ وجّلقال: 

...  ]آل عمران[. 

واإلكراه كّل ما ُسمِّي يف , حيث قال: 1403, املسألة 330, ص8احمللى البن حزم )م. س(: ج. 2

 .اللغة إكراهًا, وُعرف باحلّس أنه إكراه

 .185-184, ص6. بدائع الصنائع )م. س(: ج3

وغريهما بأن غري السلطان ال  املبسوطو بدائع الصنائع. وقد وّجهوا قول أبي حنيفة على ما يف 4

 يقدر على حتقيق ما أوعد به, ألن املكَره يستغيث بالسلطان فيغيثه, فال يتحقق اإلكراه.

ومن العجيب ما عللوا به االختالف بني اإلمام وصاحبيه أنه اختالف عصر وزمان ال اختالف مجلة 

ة على اإلكراه, بينما يف زمن وبرهان, فزعموا أنه يف زمن أبي حنيفة مل يكن لغري السلطان قدر

قد عاصر انهيار الدولة  الصاحبني كثر اهلرج واملرج وأمكن اإلكراه لكل قادر متسلط, مع أنه 

الدولة العباسية مع ما يصحبه مثل هذا التغيري واالنتقال يف السلطة من هرج ومرج األموية ونشوء 

يف عهد املنصور العباسي بينما بقي الصاحبان إىل عصر هارون الرشيد,  وانقسام, وقد تويف 

وللمنصور والرشيد من القوة ما ال خيفى, وهذا من الشواهد على شيو  العقلية التوفيقية بني 

قد  -قدميًا وحديثًا  -املتضادات, وإدارة الظهر حلقائق التاريخ, فإن الكثريين من الباحثني الكبار 
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ويالحظ على ما تقدم أن كال الرأيني يستند إىل حتقق اإلكراه واقعًا, 

 سواء كان سلطانًا أو غريه.فليكن املناط فيه قدرة املكِره على حتقيق ما أوعد به, 

أن يغلب على رأي املكَره أو ظّنه, أن املكِره سيحقق ما أوعد به إذا . 2

مل جيبه إىل مطلوبه, وكذا لو أمره دون إيعاد, ولكن غلب على ظّنه أنه لو مل 

 يفعل, لناله عذابه.

لذا عّد بعضهم أمر السلطان إكراهًا وإن مل يتوعد, خبالف أمر غريه, 

الزوج سلطان زوجته, فيتحقق منه اإلكراهن عابدين: وقال اب
1

, وَذَكَر 

 لتحقق اإلكراه شروطًا أربعة:

 قدرة املكره على إيقا  ما هدد به, سلطانًا أو لصًا.. 1

 خوف املكره إيقاعه باحلال.. 2

كون الشيء املكره به متلفًا للنفس أو عضوًا, أو موجبًا عما يعدم . 3

 الرضا.

ممتنعًا عمَّا أكره عليه قبل اإلكراه حلقه أو حلق آخر, أو حلق كون املكره . 4

الشر 
2
. 

                                                                                                                                       

, واملبسوط 184, ص6تعليل, فراجع: بدائع الصنائع للكاساني )م. س(: جذكروا هذا ال

, 6, ورد احملتار على الدر املختار )م. س(: ج59, كتاب احلدود, ص9للسرخسي )م. س(: ج

 , وغريها.4434, ص6, والفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي )م. س(: ج420كتاب اإلكراه, ص

 ميذه يف مسألة علمية ؟!.فما الضرر يف أن خيتلف األستاذ مع تل

ومع األسف فإن هذه العقلية شائعة لدى الكثري من الباحثني يف العديد من املذاهب اإلسالمية, الذين 

 يدخلون ساحة البحث العلمي بأحكام مسبقة, وبذهنية بعيدة عن املوضوعية.

 .424, ص6. حاشية ابن عابدين )م. س(: ج1

 .421 -420 ص, منت6. حاشية ابن عابدين )م. س(: ج2
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وجعلها آخر مخسة
1

, والظاهر أن الزيادة يف الشروط إمنا هي من جهة 

التفصيل يف مفهوم اإلكراه, فال يصح إدراجها يف الشروط بعدما فرغنا عن 

 تعريفه وبيان مفهومه, واألنسب جعلها ثالثة:

به متلفًا للنفس, أو لعضٍو من األعضاء, أو موجبًا كون الشيء املكره  .1

 عّما يعدم الرضا.

 َره أن املكِره سيحقق ما أوعد به يف احلال.غلبة ظن املك .2

أن يكون اإلكراه بغري حق, فلو أجرب املدين على بيع ماله لوفاء ديونه  .3

 مل يكن من اإلكراه املقصود بالكالم.

 خامسًا: أحكام اإلكراه

 عليه اإلكراه إىل قسمني: حسي, وشرعي.يقسم ما يقع 

واألول كاألكل, والشرب, والشتم, والكفر, واإلتالف, والقطع 

 عينًا.

والثاني كالطالق, والعتق, والتدبري, والرجعة, واليمني, والنذر, 

والظهار, واإليالء, والفيء يف اإليالء, والبيع والشراء, واهلبة, واإلجارة, 

والكفالة بالنفس, وتسليم الشفعة, وترك طلبها, واإلبراء عن احلقوق, 

 وحنوها.

وللتصرفات احلسية حكمان, أحدهما يرجع إىل اآلخرة, والثاني إىل 

الدنيا, أمَّا ما يرجع إىل اآلخرة فثالثة أنوا : مباح, ومرخص, وحرام, 

والفرق بني املباح واملرخص إمنا هو من جهة انقالب وصف الفعل من احلرمة إىل 

                                                           

, فقد قال يف الشرط الثالث: أن يكون 3065 -3064, ص4. الفقه اإلسالمي وأدلته )م. س(: ج1

الشيء املهدد به مما يشق على النفس حتمله, وهذا خيتلف باختالف األشخاص, ويف الشرط الرابع: 

 أن يكون املهدد به عاجاًل, فلو كان آجاًل يف املستقبل مل يتحقق اإلكراه.
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حة يف املباح, وارتباط ارتفا  املسؤولية عن الفعل لصريورته مباحًا, بينما اإلبا

يبقى وصف الفعل املرخص فيه على حاله من احلرمة وإن ارتفعت املسؤولية عنه 

 باإلكراه, لذا يقال له مرخص فيه.

 . أحكام اإلكراه يف التصرفات احلسية1

 أ. األحكام الراجعة إلى اآلخرة

 أواًل: املباح

حكم أكل امليتة, والدم, وحلم اخلنزير, وشرب اخلمر, عند  وهو

اإلكراه, واشرتط األحناف لإلباحة كون اإلكراه تامًا, أي كان الوعيد وعيد 

تلف, فيباح له التناول, وحيرم عليه االمتنا ؛ ألنه من إلقاء النفس يف التهلكة, 

...  وقد نهى عنه تعاىل بقوله:             ...  ]وال ]البقرة ,

يتحقق اإلكراه باإلجاعة حتى جييئه من اجلو  ما خياف منه تلف نفسه أو عضٍو 

وقال باقي الفقهاء باإلباحة من أعضائه, فمجرد اإليعاد بها ال حيقق اإلكراه, 

الناقص حبسب عند حتقق اإلكراه عرفًا, بناًء على ما ذهبوا إليه من أن اإلكراه 

 األحناف هو إكراه يثبت له عندهم حكم اإلكراه التام.

  واستدلوا على تغيري صفة الفعل من احلرمة إىل اإلباحة بقوله تعاىل:

                                       

                                         

  ]ستثناء من احلرمة لالضطرار إباحة, فتتغّير , وذلك بناًء على أن اال]األنعام

 بذلك صفة الفعل.

 وذلك لعدة جهات: وال خيفى ما يف هذا االستظهار من املساحمة
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أوهلا: ما ذكره تعاىل يف كتابه الكريم يف آيات االضطرار غري اآلية 

السابقة من أن املرفو  هو اإلثم؛ أي املسؤولية عن العمل وليس صفته, كما يف 

... قوله عزَّ من قائل:                  ...  ]أي  ,]البقرة

ال عقاب عليه, والباغي هو الذي يفعل احلرام من غري ضرورة, والعادي الذي 

يتجاوز مقدار الضرورة, فإنه من املتسامل عليه عند الفقهاء أن أكل امليتة وحلم 

اخلنزير عند االضطرار درءًا خلطر املوت, إمنا هو جائز باملقدار الرافع لذلك 

عل ليصبح أكل امليتة أو اخلنزير حالاًل اخلطر, ولو كان هنالك تغيري لصفة الف

 لُسِمَح لآلكل الوصول إىل حّد الشبع واالمتالء.

... وكذلك قوله تعاىل:                       

     ]أي , واملخمصة: اجملاعة الشديدة, وغري متجانف إلثم: ]املائدة

صف اإلثم وَعَذَر صاحبه لالضطرار, فلم يغّير غري مائل وخمتار له, فأبقى و

 املوىل صفة الفعل.

... وقوله جلَّ شأنه:                   

  ]النحل[. 

... وقوله أيضًا:                      

 .]األنعام[

فإن ما بيَّنه تعاىل يف هذه اآليات هو أن املضطر املقتصر على قدر ما 

يرفع الضرورة يغفر اهلل له جتاوزه ويرمحه؛ الضطراره, وهذا شاهد على أن 

املرفو  هو اإلثم وليس الوصف, فالفعل باٍق على صفته, ويشهد له قوله 

 تعاىل:        فإن التعبري باملغفرة يستلزم بقاء وصف ,
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احلرمة على حاله, ألن رفع اإلثم عن املضطر مع بقاء احلرمة يصدق عليه أنه 

مغفرة ورمحة, ويكون ذكرهما لغوًا لو انقلبت صفة الفعل إىل اإلباحة, مما 

اإلكراه من التصرفات احلسية يظهر معه خطأ هذه القسمة يف حكم ما يقع عليه 

 بالنسبة إىل اآلخرة, فليس يف البني إال الرخصة مع بقاء وصف الفعل على حاله.

حرمة الشيء حكم شرعي مفاده الرد  عنه مع  يضاف إىل ذلك أّن

العقاب على فعله, وهو مرتبط بطبيعته ومتفر  عنها, وهي ال تتغري عند 

وأّم اخلبائث ملا جتّره على شاربها من االضطرار, فاخلمر تبقى مذهبًة للعقل 

عوارض السكر وغريها, وإن كان مضطرًا, وكذلك امليتة والدم وحلم اخلنزير, 

فإن ما فيها من مفاسد مادية يبقى ثابتًا يف حال االضطرار, مما يعين بقاء صفة 

الفعل على حاهلا وإن ارتفعت املسؤولية عنه لالضطرار, أي وجد ما يعطل 

قد بّين تعاىل أن حرمة الشيء تتفر  على خبثه, فقال يف كتابه التفريع, و

   الكريم:                                  

                                  

, ومراده من اإلثم هنا املعصية على اختالف أنواعها حبسب السياق ]األعراف[

وليس العقاب, فاإلثم يطلق على كليهما, كما أن اآلية املباركة صرحية يف 

وجود مفاسد واقعية ظاهرة وخافية يف متعلقات األحكام, أحصاها اهلل تعاىل 

 احلكم باحلرمة على أساسها.وجعل 

فاحلرام هو املمنو  الذي يبغضه املوىل ومينع عنه خلبثه وفحشه, ويستحق 

املمنوعية,  وأمرتكبه العقوبة عليه, وهو يصلح للداللة على كال األمرين, اخلباثة 

ص فيه, من أنه واملرّخباالضطرار والعقوبة, إال أن ما ذكروه من التفرقة بني املباح 

يعين ارتفا  صفة اخلباثة  وهول تتغري صفة الفعل من احلرمة إىل اإلباحة, يف األو

والفاحشة الواقعيني عن الشيء املضطر إليه, مضافًا إىل ارتفا  املسؤولية عنه؛ إذ ال 
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ص املرّخ -إال هذا, بينما تبقى يف الثاني  ارتفا  صفة الفعلمعنى حمصل لقوهلم 

غريب, إذ اخلباثة كالم ت املسؤولية, هو الصفة على حاهلا وإن ارتفع -فيه 

والفاحشة أمران تكوينيان يف احلسيات ال تطاهلما يد التشريع, فتكون اإلباحة مبعنى 

رفع املسؤولية والرخصة, وليست تغيريًا يف صفة الفعل, فما ذكروه من الدليل على 

 تغيري صفة الفعل يف املباح ال يدّل على املطلوب.

أهل البيت  أئمة على ما ذكروه مبا روي عن وال ميكن االستدالل

 :الكالم ثالثة, صدق, وكذب, وإصالح بني الناس حيث نفى صفة ,

الكذب عن الكالم يف اإلصالح ولو كان غري مطابق للواقع, باعتباره دلياًل 

 خاصًا على مطلب خاص, هذا بعد الفراغ عن صحة سنده.

 

 ثانيًا: املرخص فيه

الكفر على اللسان, مع اطمئنان القلب باإلميان, وهو إجراء كلمة 

شريطة كون اإلكراه تامًا عند األحناف, ومل يشرتط املالكّية
1

, واحلنابلة
1

 ,

                                                           

أبو حيان األندلسي, حممد بن يوسف, تفسري البحر احمليط: دراسة وحتقيق وتعليق: الشيخ عادل . 1

, 2م, ج2010عبد املوجود, الشيخ علي حممد معّوض, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 

وظاهر اآلية يقتضي وما بعدها, حيث قال:  443( من سورة آل عمران, ص28تفسري اآلية )

 أمَّا: فقالوا باآلية, تعلق هلا إذ التقّية, يف هنا املفسرون تكلَّم وقدجواز مواالتهم عند اخلوف منهم, 

 تقّية, غري من والفعل بالقول املواالة وكذلك حترميها, يف املسلمني بني خالف فال بالقلب املواالة

 ؟, يبيحها وفيما ؟, منه ُيتقى فيمن يكون التقّية يف والنظر ذلك, على تدّل والُسنَّة القرآن ونصوص

 منه, جبور يكره غالب قادر فكل منه ُيتقى َمْن فأمَّا ؟, واألفعال األقوال من تكون شيء وبأي

 وزوج: مالك قال. احلواضر يف اجلاه وأهل, والسالبة, الرؤساء وجورة, الكفار: ذلك يف فيدخل

, والوعيد, بالسوط والضرب, اجلوارح على واخلوف, فالقتل: يببحها ما وأمَّا يكره؛ قد املرأة

, وهبة, بيع: من دونه فما فبالكفر ؟, األقوال من تكون شيء بأي اجلورة, وأمَّا اجلاه أهل وعداوة



320 

والشافعية
2

, والزيدية
3

, والظاهرية
4

, واألباضية
5

, كون اإلكراه تامًا يف 

حصول الرخصة, فاإلجراء حمرم يف نفسه, ولكن ثبوت الرخصة فيه غيَّر حكم 

   , فرفع املؤاخذة دون أن يغري وصفه وهو احلرمة, قال تعاىل:الفعل  

                        ...  ]النحل[. 

                                                                                                                                       

 وهذا, النار دخل مات حتى يفعل مل إن: مسروق حمرم, وقال فكل: األفعال من ذلك, وأمَّا وغري

 .شاذ

وكذلك: ابن عطية األندلسي املالكي, أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية, تفسري ابن عطية 

)امُلحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(: حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد, طبعة حمققة عن 

, 3طقم,  -( احملفوظة صورتها يف مكتبة املرعشي النجفي 119استانبول, رقم ) -نسخة آياصوفيا 

( من سورة آل عمران, 28, تفسري اآلية )1م, مج2011دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 

وأمَّا بأّي شيء تكون التقّية ويرتتب حكمها ؟, فذلك خبوف القتل, , حيث قال: 420ص

وباخلوف على اجلوارح, وبالضرب بالسوط, وبسائر التعذيب, فإذا ُفِعل باإلنسان شيٌء من هذا أو 

وفًا متمكنًا فهو ُمْكَرٌه وله ُحْكُم التقّية. والسجن إكراه, والتقييد إكراه, والتهديد والوعيد خافه خ

 .إكراه, وعداوة أهل اجلاه اجَلَورة تقّية

وَمْن ُأكرَه على , حيث قال: 105, فصل يف اإلكراه على اإلسالم, ص10املغين )م. س(: ج. 1

, ونقل , وبهذا قال مالك, وأبو حنيفة, والشافعي ...الكفر, فأتى بكلمة الكفر, مل يصر كافرًا

 عن اإلمام أمحد اشرتاطه أن خياف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن مل يفعل.

, دار الكتب العلمية, بريوت, 1الكيا اهلّراسي, عماد الدين بن حممد الطربي, أحكام القرآن: ط. 2

. وكذلك: فتح الباري بشرح 246ص, 3(, ج4-3) 2م, مج2001هـ, 1422لبنان, 

 .263, ص12صحيح البخاري )م. س(: ج

واإلكراه يكون بوعيد , حيث يقول: 150, كتاب اإلكراه, ص6البحر الزخار )م. س(: ج. 3

القادر, إمَّا بقتٍل أو قطع عضٍو, أو ضرٍب, أو طعٍن بذي حّد, وهذا مؤثِّر إمجاعًا ... والضَّابط 

كتُف وَطرُح العمامة, واجلّر بالرِّجل يف املأل َفُيَؤثِّر فيمن له ُرتبُة علٍم أو شرٍف التضّرر, ومنه القيد وال

.... 

 (.1403, مسألة )329, كتاب اإلكراه, ص8احمللى )م. س(: ج. 4

حتقيق الشيخ إبراهيم بن حممد طاّلي, : تيسري التفسري للقرآن الكريمأطفيش, حممد بن يوسف, . 5

 .97, ص7, جم1986 ,عمانسلطنة الثقافة, وزارة الرتاث القومي و
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واالمتنا  عنه أفضل, ولو أّدى ذلك إىل قتله, ألنه جاد بنفسه يف سبيل 

ويدل على الرتخيص رواية عماراهلل تعاىل, 
1

, وعلى أفضلية االمتنا  رواية 

مسيلمةالرسولني إىل 
2
. 

وأحلق األحناف حبكم إجراء كلمة الكفر شتم املسلم, وخالفهم بقية 

املذاهب فقالوا جبوازه ولو كان اإلكراه بوعيد غري متلف, فاملناط عندهم يف 

اه سابقًامجيع املسائل هو حتقق اإلكراه عرفًا كما بّين
3

 :, وعّلل األحناف قوهلم

كل املسلم على املسلم حرام,  :حرام على كل حال, بقوله َشتمه بأن 

ص يف التعرض له لعذر اإلكراه, وأثر خِّ, إال أنه ُردمه, وماله, وعرضه

 الرخصة سقوط املؤاخذة دون احلرمة, وقالوا أيضًا: إن االمتنا  عنه أفضل.

املسلم, ألن حرمة ماله كحرمة دمه, ولكنه ومثله أيضًا: إتالف مال 

                                                           

. أخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن أبي حامت وابن مردويه واحلاكم وصححه, والبيهقي يف 1

الدالئل, من طريق أبي عبيدة بن حممد بن عمار, عن أبيه قال: أخذ املشركون عمار بن ياسر, فلم 

قال: شّر ما  وذكر آهلتهم خبري, ثم تركوه, فلما أتى رسول اهلل  يرتكوه حتى سّب النيب 

: كيف جتد قلبك ؟, قال: مطمئن ُتِرْكت حتى نلت منك, وذكرت آهلتهم خبري, قال 

. ]النحل[ ...     ...  : فإن عادوا فعد, فنزلت:باإلميان, قال

 [.249-248, ص4]الدر املنثور يف التفسري باملأثور )م. س(: ج

حدثنا ابن علية عن يونس, عن احلسن, أن عيونًا ملسيلمة ذكر ابن أبي شيبة يف مصّنفه, قال: . 2

أخذوا رجلني من املسلمني فأتوه بهما, فقال ألحدهما: أتشهد أن حممدًا رسول اهلل, قال: نعم, 

رسول اهلل, قال: نعم, قال: أتشهد أني رسول اهلل, قال: فأهوى إىل فقال: أتشهد أن حممدًا 

أذنيه, فقال: إني أصّم, قال: ما لَك إذا قلت لك: تشهد أني رسول اهلل, قلَت: إني أصَم, 

فأمر به فُقتل, وقال لآلخر: أتشهد أن حممدًا رسول اهلل ؟, قال: نعم, فقال: أتشهد أني رسول 

, فأتى النيّب صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل: هلكت, اهلل ؟, قال: نعم, فأرسله

قال: وما شأنك ؟, فأخربوه بقصته وقصة صاحبه, فقال: أمَّا صاحبك فمضى على إميانه, وأمَّا 

 [.642, ص7: جس( مصنف ابن أبي شيبة )م.. ]أنَت فأخذت بالرخصة

 من هذا الكتاب.راجع حبث حد اإلكراه . 3



322 

ص له إتالف مال املسلم حال املخمصة؛ لعذر اإلكراه, ولو امتنع حتى خُِّر

ُقتل, ال يأثم, بل يثاب, ألن احلرمة قائمة, وهو باالمتنا  قضى حق احلرمة, 

قاتل دون  :فكان مأجورًا ال مأزورًا, ومثله أيضًا مال نفسه, ملا روي عنه 

 .مالك

وأمَّا إذا كان اإلكراه ناقصًا كاحلبس والقيد والضرب الذي ال خياف منه 

تلف النفس أو العضو, فإنه ال يرخص له إجراء كلمة الكفر على لسانه أصاًل, 

وحيكم بكفره لو أجراها, وإن قال: كان قليب مطمئنًا باإلميان فال يصدَّق, ويأثم 

 تتحقق.بشتم املسلم وإتالف ماله, ألن الضرورة مل 

وأحلقوا باإلكراه الناقص ما لو كان اإلكراه تامًا ولكن يف أكرب رأي 

 النعدام اإلكراه شرعًا. املكَره أن املكِره ال حيقق ما أوعد به, فإنه لو فعل أثم؛ 

وال خيلو ما ذكروه من اإلشكال, فإن املناط يف حتقق اإلكراه واالضطرار 

ن الكريم والُسنَّة الشريفة بعدما حتدَّث القرآن ينبغي أن يكون راجعًا إىل دالالت القرآ

 ...     ...  :الكريم عن ذلك, فقوله تعاىل

إمنا  ( النازلة يف حق عمار بن ياسر 108, يف سورة النحل اآلية )]النحل[

أو النطق بكلمة الكفر,  جعلت مطلق اإلكراه مناطًا يف جواز نيله من النيّب 

إمنا هو إشارة إىل أن اإلكراه ال       وقوله عزَّ من قائل:

يتحقق يف الكفر القليب, فكفر الباطن ال يكون إال اختياريًا وحقيقيًا, وقد بّين اهلل 

تعاىل أن املذموم يف اآلية املباركة هو الذي كفر باختياره وارتّد عن إميانه, ال الذي 

أظهر كلمة الكفر على لسانه مكرهًا وقلبه مطمئن باإلميان
1
. 

   كما أن قوله تعاىل:    شامل ملطلق اإلكراه, ال ,

                                                           

, 2هـ.ق, ج1381يين, روح اهلل, املكاسب احملّرمة: مطبعة مهر, قم, إيران, . املوسوي اخلم1

 .141ص
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خلصوص اإلكراه امللجئ القائم على اإليعاد بالقتل وحنوه, فمناط الرخصة 

املبّينة يف اآلية الكرمية هو حتقق مطلقه, وقد ذهب إىل هذا الرأي الشيعة 

اإلمامية, والشافعية, واحلنابلة, والظاهرية
1

التلّفظ بالكفر عند , حيث رخصوا 

اإلكراه الناقص, ولكنه ال داعي لالستدالل على رجحان رأيهم بأن الكثري من 

حوادث اإلكراه على الكفر يف بدء اإلسالم كانت إكراهًا ناقصًا
2

, بعد كون 

عّلة  -تامًا كان أو ناقصًا  -ظاهر اآلية املباركة دااًل على أن مطلق اإلكراه 

بأبويه  َلِعكان مهددًا بالقتل كما ُف للرتخيص, فحتى لو فرض أن عمارًا 

 فإن املورد ال خيصص الوارد, خصوصًا بعد بناء االستثناء من املؤاخذة ,

 يف اآلية املباركة على مطلق اإلكراه.

فتدّل اآلية على أن مناط الرخصة يف القول املخالف للحق هو حتقق 

اإلكراه عرفًا وهو األعّم من كونه تامًا أو غري تام, وتدّل على ذلك أيضاًَ روايات 

يقول:  الُسنَّة الشريفة, كرواية عمرو بن مروان قال: مسعت أبا عبد اهلل 

ونسيانها, وما  : رفع عن أميت أربع خصال, خطأها,قال رسول اهلل 

 ...    أكرهوا عليه, وما مل يطيقوا, وذلك قول اهلل عّز وجّل:

                  

     ...  ]وقوله:]البقرة , ...     

...  ]النحل[
3
. 

أنه قال:  وكرواية ابن عباس وأبي ذر الغفاري, عن رسول اهلل 

                                                           

 .4439, ص6. الفقه اإلسالمي وأدلته: ج1

 .4439, ص6. املصدر نفسه, ج2

 .1, احلديث462, كتاب الكفر واإلميان, باب ما رفع عن األمة, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج3
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 عن أميت اخلطأ, والنسيان, وما اسُتْكِرهوا عليهإن اهلل تعاىل جتاوز
1

 ,

 والتجاوز والرفع مبعنى واحد هو رفع املؤاخذة.

... كما يدّل عليه قوله تعاىل:             ...  

, فإنه يدّل على رفع األحكام احلرجة عن املكلَّفني, وال شّط موارد اإلهانة ]احلج[

أمر نسيب خيتلف باختالف ولو كانت دون اإلتالف من موارد احلرج الذي هو 

 األشخاص وشأنيتهم.

عمرو بن و ابن عباسكما يدل إطالق متعلق اإلكراه يف رواييّت 

املتقدمتني على رفع املسؤولية عن مطلق عمل املكره, إال ما خرج  مروان

بدليل, وكذلك ال يصح ما ذهبوا إليه من أن االمتنا  عن شتم املسلم عند 

: إىل قتل املكَره أفضل من شتمه؛ مستندًا إىل قوله  اإلكراه عليه ولو أّدى

كل املسلم على املسلم حرام, دمه, وماله, وعرضه
2

, وكذلك ما ذكروا من 

أفضلية امتنا  املكره على إتالف مال أخيه املسلم ولو أدى إىل قتله, بناًء على أن 

ع حتى حرمة مال املسلم حرمة دمه, وكذلك لو أكره على إتالف ماله فامتن

 .قاتل دون مالك :قتل؛ ملا روي عنه 

فإن إحلاق شتم املؤمن, وإتالف ماله, بأحكام إجراء كلمة الكفر على 

اللسان, من أن الرخصة فيه ثابتة, وإن كان االمتنا  عنه أفضل ولو أّدى إىل 

إمنا وردت  مسيلمةقتله, غريب جدًا, فإن أفضلية االمتنا  واليت مستندها رواية 

                                                           

, 2, وكذلك يف املستدرك على الصحيحني )م. س(: ج659ص, 1. ُسنن ابن ماجة )م. س(: ج1

 , عن ابن عباس.198ص

, وكذلك يف مسند 11, باب النهي عن الفحشاء والتهاجر, ص8ج. صحيح مسلم )م. س(: 2

, اجمللس 82, ص3, ورواه السيد املرتضى يف أماليه )م. س(: ج277, ص2أمحد )م. س(: ج

 .الثامن واألربعون, وغريهم من املدرستني
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إجراء كلمة الكفر, حيث إن الثبات على اإلميان كما جاء يف الرواية, كان يف 

أفضل, وال عالقة هلذا بشتم املؤمن, ومن املعلوم أن َمْن جاز له النطق بكلمة 

الكفر خوفًا على نفسه, جاز له النطق مبا دون ذلك, لكن وجود أفضلية االمتنا  

ا هو دونه يف األهمية, وما ّم  ععن األمر املهم ال تعين ثبوت أفضلية االمتنا

غري تام, فإن  كّل املسلم على املسلم حرام ...استدّلوا به من احلديث الشريف 

العموم هنا متعلق مبا يرتبط باملسلم يف األحوال العادية, حبيث إن االعتداء على 

 أي جهة منه أو خمتّص من خمتصاته حرام, وال عالقة له بظرف اإلكراه.

ما ظاهره اإلطالق أو العموم, ال يعين محل الكالم  فمجرد وجود

خري األعمال الصالة على  :عليه دون النظر إىل ظرف صدوره, كقوله 

, فإنه ال يعين أنها أفضل من إنقاذ غريق, أو حريق, أو من النجاة بنفسه وقتها

إمنا من نازلة توشك أن تقع به, لذا مل يفِت بأفضليتها يف مثل هذه املوارد أحد, 

هي خريها مطلقًا يف ظرف االختيار, بينما أوجب الفقهاء قطعها أو تأخريها 

ألجل اإلنقاذ, مع أن الرواية مطلقة كما هو واضح, ولكن ظرف االضطرار 

 ليس ملحوظًا يف ذلك اإلطالق, وكذلك احلال هنا.

وأمَّا ما ذكروه من أفضلية القتل على إجراء كلمة الكفر على اللسان 

ان القلب باإلميان شريطة كون اإلكراه تامًا مستداًل على الرتخيص مع اطمئن

برواية عمار, وعلى أفضلية االمتنا  برواية الرسولني إىل مسيلمة فهذا أيضًا 

استدالل قاصر كسابقه, ألن يف رواية عمار تصويب لفعل عمار, وحّض على 

القتل هو  , ولو كانفإن عادوا فعد :مثله لو عاد الكفار إليه بقوله 

 -رضوان اهلل تعاىل عليه  -أن يبّين له, فإن عمارًا  األرجح لكان عليه 
ليس ممَّن يضّن بنفسه عن الشهادة لو كانت مطلوبًة منه, وقد صّح عن رسول 

 .عمار مع احلقأنه قال فيه:  اهلل 
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 وقال علي حني ُقِتل عمار: إن امرًأ ِمَن املسلمني مل يعظم عليه قتل ابن

ياسر ويدخل عليه املصيبة املوجعة َلَغرُي رشيد, رحم اهلل عمارًا يوم أسلم, ورحم 

اهلل عمارًا يوم قتل, ورحم اهلل عمارًا يوم يبعث حيًا, لقد رأيت عمارًا وما يذكر 

من أصحاب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( أربعة إال كان رابعًا, وال مخسة 

قدماء أصحاب رسول اهلل )صلى اهلل عليه  إال كان خامسًا, وما كان أحد من

وسلم( يشك أن عمارًا قد وجبت له اجلنة يف غري موطن وال اثنني, فهنيئًا لعمار 

باجلنة, ولقد قيل: إن عمارًا مع احلق واحلق معه, يدور عمار مع احلق أينما دار, 

وقاتل عمار يف النار
1
. 

جمرد األخذ بالعزمية مل والرواية الثانية قاصرة عن بيان األفضلية؛ ألن 

يثبت أنه أفضل من األخذ بالرخصة بنحٍو دائم, وليس يف الرواية أكثر من أن 

الذي اختار القتل قد بقي على إميانه, والذي اتقى أخذ بالرخصة, السيما مع 

إن اهلل حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن تؤتى وجود روايات تقول: 

عزائمه
2

ليس من الرب الصوم يف السفرأنه قال:  , كما روي عنه 
3

, بناًء 

أولئك عن الصائمني:  على كون الفطر يف السفر عندهم رخصة, أو قوله 

                                                           

, 13, وكذلك: كنز العمال )م. س(: ج476, ص43. تاريخ مدينة دمشق )م. س(: ج1

قاتل عمار وسالبه يف قال:  , وروى ابن حجر يف اإلصابة أن رسول اهلل 539-538ص

 .النار

, 140, باب كراهية ترك التقصري واملسح على اخلفني, ص3السنن الكربى للبيهقي )م. س(: ج. 2

 .162, باب الصيام يف السفر, ص3الزوائد ومنبع الفوائد )م. س(: جوكذلك: جممع 

, أبواب من يصح منه الصوم, باب وجوب اإلفطار يف السفر يف 10وسائل الشيعة )م. س(: ج. 3

, كتاب الصوم, 2, وكذلك: صحيح البخاري )م. س(: ج10, حديث177شهر رمضان, ص

جاء يف كراهية الصوم يف السفر, , باب ما 2, وكذلك: سنن الرتمذي )م. س(: ج238ص

 .107ص
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هم العصاة
1
بناًء على تلك الروايات قد  على ما يف بعض الروايات, فإنه  

قدَّم الرخصة على العزمية, كما أن رواية الرسولني إىل مسيلمة رواية يف واقعة قد 

أو تصويب التضحية  يكون األنسب مع ظروف تلك احلادثة األخذ بأشق األمرين

 , فال تصلح لوحدها أن تكون دلياًل.بعد وقوعها

تي بأدلة أخرى غري هذه ليتّم لذا إن كان والبّد فإن على املستدّل أن يأ

 له االستدالل.

 

 ثالثًا: ما ال يباح وال يرخص )احملرم(

...  وهو قتل املسلم بغري حق, واستدلوا له بقوله تعاىل:     

         ...  ]وأحلقوا به قطع عضٍو من ]األنعام ,

  ضربه ضربًا مهلكًا, واستدلوا له بقوله تعاىل:أعضائه, وكذلك    

                                  

  ]كما أحلقوا به ضرب الوالدين قلَّ أو َكُثَر, لقوله تعاىل:]األحزاب , ...  

      ...  ]وقالوا: إن النهي عن التأفف نهٌي عن الضرب ]اإلسراء ,

للفرغاني  فتاوى قاضيخانباألولوية, فالنهي عن األقّل نهٌي عن األكثر, ويف 

احلنفي: إذا أكره الرجل بقتل أو إتالف عضو من أعضائه على أن يقتل رجاًل 

مسلمًا فقَتله, فهل يصّح مثل هذا اإلكراه ؟, وهل حيكم على القاتل بالقصاص 

أو ال ؟, قال أبو حنيفة وحممد: يصّح اإلكراه وجيب القصاص على املكِره دون 

                                                           

, 142, باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر, ص3صحيح مسلم )م. س(: ج. 1

, 107, باب ما جاء يف كراهية الصوم يف السفر, ص2وكذلك: سنن الرتمذي )م. س(: ج

 .705حديث
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ه وال جيب القصاص على أحد, وكان املأمور, وقال أبو يوسف: يصّح اإلكرا

على اآلمر دية املقتول يف ماله يف ثالث سنني, ثم نقل عن زفر إن هذا اإلكراه 

باطل وجيب القصاص على القاتل
1
. 

أمَّا الزنا فإنه ال يباح وال يرخص للرجل باإلكراه, ولو كان تامًا, 

املرأة بالرجل أيضًا, ألن حرمته ثابتة يف العقول قبل ورود  الكاسانيوأحلق 

   الشر , قال تعاىل:                      ]اإلسراء[ ,

وما كانت حرمته ثابتة بالعقول فال حيتمل الرخصة حبال
2

, ووافقهم على ذلك 

األباضية
3

املالكية والشافعية, وقال 
4
جبوازه للرجل وللمرأة عند حتقق اإلكراه,  

وأجازه احلنابلة
5
والزيدية 

6
 للمرأة دون الرجل. 

... وال خيفى أن استدالهلم على حرمة القتل بقوله تعاىل:      

                                                           

ان األوزجندي الفرغاني, . قاضيخان الفرغاني, أبو احملاسن احلسن بن منصور املعروف بقاضيخ1

فتاوى قاضيخان يف مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان: اعتنى بها: سامل مصطفى البدري, 

 .402م, كتاب اإلكراه, ص2009, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 1ط

, 6, وكذلك: الفقه اإلسالمي وأدلته )م. س(: ج187, ص6. بدائع الصنائع )م. س(: ج2

 .4442ص

 .99, ص7)م. س(: ج تيسري التفسري للقرآن الكريم. 3

, و: السيوطي, جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر, 29, ص3املدونة الكربى )م. س(: ج. 4

األشباه والنظائر يف قواعد وفرو  فقه الشافعّية: حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل 

م, الكتاب الرابع: يف أحكام يكثر 2010, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 1الشافعي, ط

 .307دورها ويقبح بالفقيه جهلها, ص

, فصل: وال حّد على مكرهٍة يف قول عامة أهل 159 -158, ص10املغين )م. س(: ج. 5

 العلم, والفصل الذي يليه: وإن أكره الرجل فزنى.

نا باإلكراه إمجاعًا, , مسألة: وال يباح الز153, كتاب اإلكراه, ص6البحر الزخار )م. س(: ج. 6

 ويصّح إكراه املرأة ...
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 ...  ]وكذلك استدالهلم على حرمة قطع عضٍو من ]األنعام ,

  ضربه ضربًا مهلكًا, بقوله تعاىل:أعضائه, أو      

   ...  ]قائم على إجراء اإلطالق األحوالي يف قوله: ]األحزاب ,   

    :ويف قوله ,       ,الشامل حلاليّت االختيار واإلكراه ,

من مناقشة, بدعوى أن ظاهر حال كل متكلم  وإجراء مثل هذا اإلطالق ال خيلو

أنه آخذ بالظروف العادية املتعلقة مبوضو  كالمه, دون الظروف الطارئة 

واخلاصة, وإال لكنا حباجة إىل استثناء حالة اإلكراه عند ذكر مجيع األحكام, 

 وهو ما ال جنده يف الكتاب الكريم.

املكَره عن حكم  وال خيفى أن احتمال دخالة الظرف الطارئ يف إخراج

املسألة مينع من التمسك باإلطالق لكونه من التمسك به يف الشبهة املصداقية, 

ويف مثله نرجع إىل القدر املتيقن وهو ما يرتبط حبالة االختيار, لذا عّد تلك 

األفعال من احملّرمات عند اإلكراه التام يتوقف على وجود أدلة إضافية, وال 

إمنا جعلت التقية ليحقن بها  :رد كقوهلم شّك يف وجودها لبعض املوا

الدم, فإذا بلغ الدم فال تقّية
1

, وغريها من الروايات الدالة على حرمة قتل 

املسلم حتى مع اإلكراه.التام, وكذلك حرمة ضربه ضربًا مهلكًا لكونه كالقتل 

 فيستدّل عليها بالرواية السابقة وأمثاهلا.

  اآلية املباركة:كما أن استنادهم إىل اإلطالق يف       

   ...  ]مينع من تقييدهم الضرب مبا يكون مهلكًا, فالبّد ]األحزاب ,

 من حرمة مطلق األذى حتى لو كان اإلكراه تامًا, ومل يفِت بهذا أحد.

للمرأة كما هو للرجل  -لو قلنا به  -وأّما الزنى فشمول حكمه 

                                                           

 .310, حديث259, باب التقية, ص1احملاسن للربقي )م. س(: ج. 1
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  املوىل جلَّ شأنه قد ذكر يف كتابه الكريم:صحيح, ألن     ...  

, فنسب الفعل إليهما, فال يصّح أن يقال إنها ال تفعل شيئًا سوى التمكني, ]النور[

ليقتصر حبكم احلرمة على الرجل دونها يف حال اإلكراه, بل البّد من جعلهما يف 

 احلكم على حد سواء.

احلكم باحلرمة حال اإلكراه التام استنادًا إىل ما ذكروه فإنه وأّما أصل 

أيضًا ليس تامًا, إذ جيري فيه ما جرى يف سابقه من االعرتاض على مشوله حلالة 

اإلكراه, كما ذكرناه يف مناقشة استدالهلم على حتريم القتل والضرب املهلك 

 لكرمية.عند اإلكراه التام, وهو حباجة إىل أدلة أخرى غري اآلية ا

وأّما ما ذكره من أن حرمة الزنى ثابتة بالعقول
1
قبل ورود الشر  فال  

حتتمل الرخصة حبال, فهو مبين على أن األحكام العقلية ال تقبل التخصيص, 

ومن املعروف أن ما حنن فيه ليس من مورده, فإن احلكم العقلي الذي ال 

تباريات, وال تعرض خيصص هو احلكم العقلي القطعي الذي ال عالقة له باالع

عليه عناوين ثانوية, كقولنا: اجلزء أصغر من الكل, والضدان ال جيتمعان, وما 

 شابه.

نعم, ميكن التمسك بدليل نفي احلرج إلثبات حرمة الزنا مع اإلكراه 

 التام باعتبار أن جتويزه له حرج على الطرف اآلخر, وهو منفي بذلك الدليل.
 

 ياب. األحكام الراجعة إلى الدن

 النوع األول: حّد املسكر, وحكم تصرفات السكران, وحّد السارق

                                                           

, 6, وكذلك: بدائع الصنائع )م. س(: ج4442, ص6. الفقه اإلسالمي وأدلته )م. س(: ج1

 .187ص
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قال األحناف: ال حيّد املكَره على الشرب إذا كان اإلكراه تامًا, ألن 

احلد زاجر عن اجلناية مستقباًل, والشرب خرج عن كونه جنايًة باإلكراه, وصار 

تهلكة, وأمَّا إذا مباحًا, بل واجبًا عليه لوجوب صيانة النفس عن اإللقاء يف ال

كان اإلكراه ناقصًا فإنه ال يوجب تغّير الفعل عمَّا كان عليه قبله, فال يوجب 

تغّير حكمه, فيجب احلّد على الشارب, ألنه ارتكب حرامًا, فيطبق عليه 

 حكمه.

وقال مجهور الفقهاء والشيعة اإلمامية: ال حيّد املكَره على شرب 

ف, بل يكفي حتقق اإلكراه ولو كان اخلمر, وإن مل يكن الوعيد وعيد تل

إن اهلل تعاىل جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان, وما  :ناقصًا, لقوله 

اسُتْكِرهوا عليه
1
. 

وقال اجلميع: ال تنفذ تصرفات السكران الشارب مكرهًا, وقالت 

الشيعة اإلمامية, والظاهرية, واحلنابلة, يف أحد الروايتني عن أمحد: إنها ال 

مطلقًا, أي ولو كان خمتارًا؛ لعدم التفاته إىل قوله وفعله, بينما احتّج تنفذ 

القائلون بنفاذها حالة االختيار بالتغليظ عليه والزجر له, وال خيفى ما يف هذه 

التغليظ واملشقة على غريه, كما يف الطالق وغريه  ذلك احلجة, إلمكان وقو 

الشيعة اجلعفرية واحلنابلة يف  من أصناف املعامالت واإليقاعات, فما ذهب إليه

 إحدى الروايتني عن أمحد هو الصحيح.

                                                           

, 2, وكذلك يف املستدرك على الصحيحني )م. س(: ج659, ص1. ُسنن ابن ماجة )م. س(: ج1

, كتاب الكفر واإلميان, باب ما 2, عن ابن عباس, وكذلك: أصول الكايف )م. س(: ج198ص

: رفع عن أميت أربع خصال, قال رسول اهلل , وفيه: 1, احلديث462رفع عن األمة, ص

 ...   أكرهوا عليه, وما مل يطيقوا, وذلك قول اهلل عّز وجّل:خطأها, ونسيانها, وما 

                      

  ...  ]البقرة[ :وقوله ,...     ...  ]النحل[. 
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كما قال األحناف: إن السارق املكره ال حيّد؛ حلديث الرفع املتقدم, 

وألن احلدود تدرأ بالشبهات, وأوجبوا عليه احلد إذا كان اإلكراه ناقصًا؛ لعدم 

يعة اإلمامية برفع احلد الضرورة إىل فعل السرقة, بينما اكتفى باقي الفقهاء, والش

 بتحقق اإلكراه مطلقًا؛ عماًل بظاهر احلديث.

 

 النوع الثاني

 وفيه مبحثان:

 أواًل: اإلكراه على الكفر

أمجع الفقهاء بأن املكَره إكراهًا تامًا على الكفر ال ُيحكم بكفره إذا كان 

بالقتل فقط دون قلبه مطمئنًا باإلميان, وشدَّد املالكية بلزوم كون اإلكراه التام 

غريه, بدعوى أن غري القتل أقل خطورة من الكفر, وهو خمالف لظاهر القرآن 

 الكريم.

وإذا كان اإلكراه ناقصًا فقد قال الشيعة اإلمامية, والشافعية, 

   واحلنابلة, والظاهرية, بعدم ردته وكفره, عماًل بقوله تعاىل:    

                                      

                 ]النحل[. 

وقالت احلنفية واملالكية بردته وكفره؛ ألنه ليس مبكرٍه حقيقًة, إمنا دفَع 

 والرأي األول هم املوافق ملا نزل به القرآن الكريم.الغّم عن نفسه, 

ومن العجيب ما ذكروه يف حكم َمْن ُأكره على الصالة لشيء يعترب 

شركًا يف اإلسالم, فصلى مستقباًل له, وقلبه مطمئن باإلميان, حيث حكموا 

بعدم كفره شريطة أن ال خيطر بباله شيء, وليحمل عمله على اإلجابة إىل ظاهر 

إليه مع سكون قلبه باإلميان, وحكموا بكفره لو خطر يف قلبه شيء كأن ما دعي 

ينوي بأنه يصلي هلل تعاىل, ألنه بزعمهم بطل إكراهه, فلو صرَّح بعدها بأنه كان 
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ناويًا لذلك, فقد أقّر بإعالنه نيته أنه مل يعد مكرهًا, ووقعت صالته للصنم 

مل صدقه يف ذلك بينه دون إكراه, فيحكم بكفره, وال يصدق قضاء وإن احت

وبني اهلل تعاىل
1
. 

وال شّك أن َمْن توجَّه إىل اهلل تعاىل بصالته وأمكنه التخلص من 

اإلكراه على الشرك بهذه الطريقة هو أحسن حااًل من الذي صّلى لغري اهلل 

ألن اإلكراه إمنا يعقل تعّلقه باألفعال كالسجود, وال يعقل تعّلقه بالنّية, تعاىل, 

فما كان أكره عليه من السجود للصنم, ونوى أنه إمنا يسجد هلل تعاىل, فجاء مبا 

به  واهنا مبا احتّج واوال أدري ملاذا مل حيتّجمكرهًا عليه الزال على حاله, 

اإلسالم يعلو وال  :للحكم بإسالم املكَره على اإلسالم مبا روَي عنه 

, كما أنهم قالوا بأنه يف , وقد ذكر هذا الرجل أنه إمنا صلى هلل تعاىليعلى عليه

حالة االختيار يكون اللسان دلياًل على ما يف القلب ظاهرًا
2

, وقد اعتربوا أنه 

بتصرحيه مبا خطر يف قلبه مل يعد مكرهًا, فلماذا مل حيكموا بأن لسانه هنا دليل 

 على ما يف قلبه ظاهرًا وحيكم بإسالمه.
 

ثانيًا: اإلكراه على إتالف املال
3

 

شخص غريه على إتالف مال آلخر فإن كان اإلكراه تامًا, إذا أكره 

فالضمان على املكِره عند احلنفية وبعض الشافعية, وهو األرجح عند احلنابلة؛ 

 ه مسلوب اإلرادة, فهو آلة للمكِره, وال ضمان على اآللة.ألن املستكَر

ه وقال املالكية والظاهرية وبعض الشافعية بثبوت الضمان على املستكَر

ونه كاملضطر إىل أكل طعام الغري, فإنه وإن كان مباحًا له أكله إال أن عليه لك

 ضمانه.

                                                           

 .179, كتاب اإلكراه, ص7. بدائع الصنائع )م. س(: ج1

 .4444, ص6. الفقه اإلسالمي وأدلته )م. س(: ج2

 .4446 -4445, ص6: ج. ن. م3
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للحنابلة: الضمان على  وقال الشافعية يف األرجح عندهم, ويف قوٍل

املكِره واملستكَره, ألن اإلتالف صدر من املستكَره حقيقًة, ومن املكِره 

قالوا بأنه يستقر يف النهاية  بالتسبب, والتسبب يف الفعل واملباشرة له سواء, ثم

 على املكِره يف األصح.

وأمَّا إذا كان اإلكراه ناقصًا فإن املستكره ال يكون مسلوب اإلرادة, 

 فيكون اإلتالف صادرًا منه, فيجب الضمان عليه باالتفاق.

إال يف  -وقال اإلمامية: ال ضمان على املتِلف, بل الضمان على املكِره 

ه, ه أقوى من املباشر وهو املكَرك: أن السبب وهو املكِروالسر يف ذل -النفس 

 ولذلك ينسب الفعل إليه عرفًا.

وال يضمن املكره املال وإن باشر اإلتالف, والضمان قال احملقق : 

على من أكرهه, ألن املباشرة ضعفت مع اإلكراه, فكان ذو السبب هنا أقوى
1
. 

يف شيء من ذلك بال خالف أجدهوعلق عليه يف اجلواهر بقوله: 
2
. 

... أمَّا إذا أكره على إتالف مال الغري فالضمان وقال يف القواعد الفقهية: 

على املكره )بالكسر( ال على املتلف الذي هو مكره )بالفتح(, ألن السبب هنا 

أقوى من املباشر, ألن املباشر وإن كان فاعاًل ولكن ليس مبختار, ولذلك نقول 

                                                           

الدين جعفر بن احلسن )احملقق احلّلي(, شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل . احللي, أبو القاسم جنم 1

واحلرام: مع تعليقات آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي, طبعة جديدة حمققة 

, كتاب الغصب, يف أسباب 4م, ج2007هـ, 1428ومنقحة, دار العلوم, بريوت, لبنان, 

 .763الضمان, ص

, جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم: تصحيح وتعليق: حممود . النجفي, حممد حسن2

, عدم ضمان املكره 37هـ. ش, ج1385, دار الكتب اإلسالمية, طهران, 5القوجاني, ط

 .57باإلتالف, ص
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من عقوده وإيقاعاته ...ببطالن معامالت املكره 
1
. 

 

 ثالثًا: اإلكراه على القتل أو الزنا

 
 اإلكراه على القتل

 

ال قصاص على املكره على القتل إكراهًا تامًا عند أبي حنيفة, وحممد 

بن احلسن, وداود, وأمحد يف رواية عنه, والشافعي يف أحد قوليه, ولكن 

إن اهلل تعاىل  :يعزر, وجيب على املكِره القصاص؛ عماًل مبا روَي عنه 

جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان, وما اسُتْكِرهوا عليه
2

اوز عن الشيء , والتج

جتاوز عن مقتضاه, وألن املكَره على القتل جمرد آلة بيد املكِره, وال قصاص 

 على اآللة.

وقال أبو يوسف ال جيب القصاص عليهما, ولكن جتب الدّية على 

املكِره, للشبهة, ألن املكِره ليس بقاتل حقيقًة, بل هو مسبب لقتل, وألن 

ب القصاص عليه, فعدم وجوبه على املكِره القاتل حسًا هو املكَره, وملَّا مل جي

أوىل
3
. 

وقال زفر وابن حزم الظاهري: إن القصاص على املكَره ألن القتل 

وجد منه حسًا ومشاهدًة, وألنه أتى حمرمًا, وأمَّا املكِره فهو جمرد متسبب, وال 

قصاص بالتسبب عندهم
4
. 

                                                           

. البجنوردي, حممد حسن, القواعد الفقهية: حتقيق: مهدي املهريزي, حممد حسني الّدراييت, 1

 .36, قاعدة اإلتالف, ص2هـ.ق, ج1426يران, , منشورات دليل ما, قم, إ2ط

, 2, وكذلك يف املستدرك على الصحيحني )م. س(: ج659, ص1. ُسنن ابن ماجة )م. س(: ج2

 , عن ابن عباس.198ص

 .179, فصل وأما بيان حكم ما يقع عليه اإلكراه, ص7. بدائع الصنائع )م. س(: ج3

 .179كراه, ص, فصل وأما بيان حكم ما يقع عليه اإل7. م. ن: ج4
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عندهم: وقال املالكية والشافعية يف األرجح, واحلنابلة يف املذهب 

ه تسببًا, ه مباشرًة, ومن املكِرقتص من املكِره واملكَره, ألن القتل وِجد من املكَرُي

فيجب القصاص عليهما مجيعًا
1
. 

لو أكره على القتل فالقصاص على القاتل, ال وقال اإلمامية: 

املكِره, وكذا لو أمره بالقتل فالقصاص على املباشر وحيبس اآلمر أبدًا
2
. 

فال يتحقق اإلكراه يف القتل عندنا, ويتحقق فيما قال العالمة احللي: 

 فيسقط القصاص عن املباشر. -كقطع اليد واجلرح  -عداه 

ويف وجوبه على اآلمر إشكال ينشأ: من أن السبب هنا أقوى, لضعف 

 املباشرة باإلكراه, ومن عدم املباشرة.

كراه, وأما ما ال وعلى كل تقدير يضمن اآلمر فيما يتحقق فيه اإل

فإنه ال جيب عليه قصاص وال دية, نعم, حيبس  -كقتل النفس  -يتحقق فيه 

دائمًا إىل أن ميوت
3

)يف رجل أمر رجاًل  , لصحيح زرارة عن أبي جعفر 

يقتل به الذي قتله وحيبس اآلمر بقتله يف السجن حتى بقتل رجل فقتله( فقال: 

ميوت
4
. 

فإنه ال يعتّد به, وتبقى احلرمة على حاهلا,  وأّما إذا كان اإلكراه ناقصًا

 وكذلك اإلثم واملسؤولية على املكَره, ويتبعه الضمان والقصاص.

                                                           

 .179, فصل وأما بيان حكم ما يقع عليه اإلكراه, ص7. م. ن: ج1

, منشورات قم 3. احللي, أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن, املختصر النافع يف فقه اإلمامية: ط2

 .285هـ, كتاب القصاص, ص1410الدراسات اإلسالمية يف مؤسسة البعثة, طهران, 

منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي )العاّلمة(, قواعد األحكام: . العالمة احللي, أبو 3

, مؤسسة النشر 1حتقيق: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة, ط

, الفصل الثالث يف 3هـ, ج1419اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة, قم, إيران, 

 .590بيان الزهق, ص

 .1, حديث285, باب )الرجل يأمر رجاًل بقتل رجل(, ص7الكايف )م. س(: ج. أصول 4
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 اإلكراه على الزنا

إذا أكرهت املرأة على الزنا فال حّد عليها عند مجهور الفقهاء, لقوله 

...  تعاىل:                                    

                   ]فإن نفي اإلثم عن ]النور ,

املرأة رافع للحّد, ال فرق يف ذلك بني كون اإلكراه تامًا أو ناقصًا, فاملناط يف 

 اإلكراه األعّم من التام والناقص.رفعه حتقق 

أبي  دوأمَّا إذا أكره الرجل على الزنا إكراهًا تامًا فإنه جيب عليه احلد عن

, لعدم حتقق الزنا إال مع االنتشار وهو ال يكون مع اخلوف, يهقول أحد حنيفة يف

وقال الصاحبان: ال جيب عليه احلد, وقالوا إن أبا حنيفة عدل إىل رأيهما 

أخريًا
1

ألنه إمنا عمله مدفوعًا إليه خوفًا  بدائع الصنائعواختاره الكاساني يف  ,

من القتل, فيمنع ذلك من وجوب احلد
2
. 

وقال الشافعية أيضًا بعدم وجوب احلد عليه, ألن اإلكراه يورث 

شبهة, واحلدود تدرأ بالشبهات, وبه قال الشيعة اإلمامية؛ ألن املناط يف رفع 

 إلكراه.حتقق اهو احلد عندهم 

وللمالكية قوالن, أوجبه بعضهم, ومنعه آخرون إذا صدر اإلكراه 

 بالتهديد بالقتل, واختار احلنابلة ثبوته ولو كان اإلكراه تامًا.

وأمَّا إذا كان اإلكراه ناقصًا, قال الشيعة اإلمامية والشافعية: ال جيب 

دهم, ولذات احلّد على املكره على الزنا إكراهًا ناقصًا؛ لتحقق اإلكراه عن

 التعليل املذكور يف اإلكراه التام, وقال الباقون بثبوته.

                                                           

 .4449, ص6. الفقه اإلسالمي وأدلته )م. س(: ج1

 .180, ص7. بدائع الصنائع )م. س(: ج2
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ذكر سابقًا يرجع إىل حالة والبّد من اإلشارة أخريًا إىل أن كل ما 

, وأمَّا ما يرجع إىل حالة التخيري, فإن كان التخيري بني أمرين متساويني يف التعيني

أحدهما أقّل مفسدة من  احلرمة, ثبت حكم اإلكراه يف حقه كالسابق, وإن كان

اآلخر, ختّير األقل, وارتفع حكم اإلكراه عن األكثر مفسدة, وأما إن كان 

التخيري بني حمرم ومباح باملعنى األعم, اختار املباح باملعنى األعم, وارتفع حكم 

 اإلكراه عن احلرام.

 

 . حكم اإلكراه يف التصرفات الشرعية2

إنشاء, وإقرار, واإلنشاء تنقسم التصرفات الشرعية إىل قسمني: 

 نوعان: نو  ال حيتمل الفسخ, ونو  حيتمله.

 

 . التصرفات الشرعية اإلنشائية التي ال تحتمل الفسخأ

وهي الطالق, والعتاق, والرجعة, والنكاح, واليمني, والنذر, 

والظهار, واإليالء, والفيء يف اإليالء, والتدبري, والعفو عن القصاص, وكل 

أي يؤثر أثره, واستدلوا لذلك بعمومات حناف مع اإلكراه, ذلك جائز عند األ

من غري ختصيص  النصوص وإطالقاتها اليت تقتضي شرعية هذه التصرفات,

وتقييد
1
. 

... كما يف قوله تعاىل:     ...  ]وقوله تعاىل:]الطالق , 

               ...  ]فقد وقع الطالق فيهما مطلقًا, ]البقرة ,

وقالوا: إن املكره كاهلازل جيتمعان يف عدم القصد يف تصرفاتهما, وقد رووا عن 

                                                           

 .208-184, ص6. راجع: بدائع الصنائع )م. س(: ج1
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ثالث جّدهّن جّد, وهزهلّن جّد: النكاح, والطالق,  :النيّب 

والرجعة
1
. 

كما استدلوا بأن الفائت باإلكراه ليس إال الرضا, وهو ليس شرطًا يف 

لوا له بأن الرجل قد يطلق امرأته الفائقة حسنًا وقو  الطالق عندهم, ومّث

ومجااًل خللل يف دينها وإن كان ال يرضى به طبعًا, وقد ذكر بعضهم تعلياًل 

لنفوذها مع اإلكراه ألنها ال تقبل الفسخ فتصبح الزمة, فلو أكره الرجل على 

كره عليه, ورووا أن حذيفة بن الطالق أو النذر أو اليمني أو الظهار ... وقع امل

 قد أخذه املشركون واستحلفوه على أن ال ينصر رسول اهلل  اليمان 

أوف هلم فقال:  يف غزوة, فحلف مكرهًا, ثم أخرب به رسول اهلل 

بعهدهم, وحنن نستعني باهلل عليهم
2
. 

أن رجاًل جاءه قائاًل:  واستدلوا للعتاق مبا روي عن النيّب 

يدخلين اجلنة, فقال: اعتق النسمة, وفّك الرقبة, فقال: أوليسا  علمين عماًل

: ال, عتق النسمة أن تفرد بعتقها, وفّك الرقبة أن تعني يف واحدًا, فقال 

عتقها
3

, وغريه من األحاديث اليت ندب فيها إىل العتاق من غري فصل بني 

                                                           

]الصنعاتي, حممد بن إمساعيل بي هريرة. أال النسائي, وصححه احلاكم عن إصحاب الُسنن أرواه . 1

األمري اليمين, ُسبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام: صححه وعلَّق عليه: حممد 

و: الزيلعي, مجال الدين, [, 175, ص3عبد العزيز اخلولي, دار اجليل, بريوت, لبنان, ج

 .293, ص3جم, 1995هـ, 1415, دار احلديث, القاهرة, 1نصب الراية: ط

 .46, كتاب اإلكراه, ص24. املبسوط للسرخسي )م. س(: ج2

, وقال ابن حجر اهليثمي: رجاله ثقاة, فتح الباري بشرح 299, ص4. مسند أمحد )م. س(: ج3

, واحلاكم يف مستدركه )م. 103, باب يف العتق وفضله, ص5صحيح البخاري )م. س(: ج

ه, كما أخرجه ابن حبان يف , وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجا217, ص2س(: ج

 .374صحيحه )م. س(: يف كتاب الرب واإلحسان, باب ما جاء يف الطاعات وثوابها, ص
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 اإلكراه.املكره والطائع, وألن االعتاق تصرف قولي فال يؤثر فيه 

وقال املالكية, والشافعية, واحلنابلة, واإلمامية, إن اإلكراه يفسد هذه 

املعامالت, فال يقع طالق املكره وال يثبت نكاحه, وال ينعقد ميينه وال عتاقه, 

ال عتاق وال طالق يف إغالق :واستدلوا له مبا روي عن رسول اهلل 
1

, كما 

تعاىل جتاوز عن أميت اخلطأ, والنسيان, وما إن اهلل  :استدلوا له مبا روي عنه 

اسُتْكِرهوا عليه
2

 , فلزم أن يكون كل ما استكرهوا عليه عفوًا, ومنه الطالق.

أقول: وما ذكره األحناف ال خيلو من مناقشة يف جمموعه, أّما اإلطالق 

الذي قدروا وجوده يف اآلية املباركة فإنه ال ينعقد لوجود خمصص ليب؛ وهو عدم 

نسبة الفعل إىل الفاعل مع اإلكراه خصوصًا إذا كان تامًا, أي ما كان بوعيد صحة 

        تلف, وهو املعترب عندهم, فإن قوله تعاىل:

...  ]الفاعل للطالق, , ينسب الفعل إىل املطلِّق وخياطبه باعتباره ]الطالق

وهذا ال يتم مع كونه مكرهًا إكراهًا تاّمًا, وعللوا ذلك بأنه كاآللة
3

, فال يصّح نسبة 

                                                           

, حديث السيدة عائشة, وكذلك: سنن الدارقطين )م. 276, ص6مسند أمحد )م. س(: ج. 1

, و: ُسنن أبي داود )م. 3943, ح23, كتاب الطالق واخللع واإليالء وغريه, ص4س(: ج

. وكذلك: السنن الكربى 2193, حديث 258, باب يف الطالق على غلط, ص2س(: ج

, ورواه احلاكم وقال: صحيح 357ملكره, ص, باب ما جاء يف طالق ا7للبيهقي )م. س(: ج

, املستدرك على الصحيحني )م. س(: ال طالق وال عتاق يف إغالقعلى شرط مسلم, ولفظه: 

, وفّسره ابن قتيبة بأنه كل أمر انغلق على صاحبه 198, ال طالق وال عتاق يف إغالق, ص2ج

من أنكر طالق اإلكراه, , أحاديث 3علمه وقصده فيشمل اإلكراه. ]نصب الراية )م. س(: ج

 [.223ص

, 2, وكذلك يف املستدرك على الصحيحني )م. س(: ج659, ص1. ُسنن ابن ماجة )م. س(: ج2

 , عن ابن عباس.198ص

 .179, 7. بدائع الصنائع )م. س(: ج3
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 الفعل إليه, والفاعل احلقيقي هو املكِره, وهو ليس زوجًا, فمثله ال ينعقد.

وأّما الديَّة والقصاص فقد ذكر تعاىل يف القرآن الكريم ما فرضه من دية 

وقصاص ومل يقّيد ذلك بكون الفاعل خمتارًا, لكن مشهور األحناف ذهب إىل 

عدم القصاص يف حالة اإلكراه, فاملكره على القتل ال قصاص عليه عند أبي 

القصاص  حنيفة وحممد بن احلسن, ولكنه يعزر, وعند أبي يوسف ال جيب

ولكن جتب الدّية على املكِره, وعند زفر جيب القصاص  -املكِره واملكَره  -عليهما 

على املكره
1

   , ويستدّل لقول زفر بإطالق قوله تعاىل يف كتابه الكريم:

             

                

      ]فإنه مل يقّيد إقامة احلّد بكونه خمتارًا, وأمَّا ]املائدة ,

       قوله تعاىل:          

                 

              

                 

             

          ]فإن اخلطأ والعمد ]النساء ,

املذكورين فيها ال عالقة هلما باإلكراه الذي هو يف مقابل االختيار, إمنا يرتبطان 

بالتوجه إىل القتل وعدمه وطبيعة الفعل من جهة إمكان إنتاجه للقتل, فهما 

شخًص خطًأ كما يف قوله  متقابالن على هذا األساس, وقد قتل موسى 

  , وأمَّا قوله عزَّ من قائل: ]القصص[ ...   ...  تعاىل:

                                                           

 .179, 7. بدائع الصنائع )م. س(: ج1
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      ...  ]إمنا هو لتعظيم هذه اجلناية, ]النساء ,

 فإنه وإن رفع القصاص عن القاتل خطأ إال أنه ألزمه بالدّية.

ذلك قتل اخلطأ, وهو ما يقابل العمد من جهة ولكنه تعاىل إمنا أراد من 

قصد القتل وعدمه, واملكَره على القتل ال يكون غري قاصد له عند قيامه به, إمنا هو 

مسلوب االختيار لإلكراه التام, لذا فإن قياس املكَره على القاتل خطًأ من جهة 

   ىل:انعدام القصد قياس مع الفارق, كما أن االستناد إىل إطالق قوله تعا

      ...  ]حيث مل يقّيد اهلل ما ذكره بكونه ]النساء ,

عىخمتارًا أو مكرهًا غري صحيح, إذ لو كان لنا أن نأخذ مبثل هذا اإلطالق املّد
1

 ,

    لكان علينا أن حنكم بلزوم القصاص على املستكره عماًل بقوله تعاىل:

                

                

              

    ]وغريه., ومن الواضح أن تلك اآليات مل متّيز بني املكَره ]البقرة 

ولو تنازلنا عمَّا تقدَّم وقبلنا بوجود اإلطالق وأنه ال فرق بني فعل 

القاتل خطًأ والقاتل مكرهًا من جهة انعدام القصد فيهما, فإن من قال بلزوم 

القصاص على القاتل مكرهًا كاإلمامية والشافعية وغريهم إمنا استدّل على ذلك 

إمنا جعلت  :كقول الصادق بدليل خاص قيَّد به ذلك اإلطالق املّدعى, 

التقية ليحقن بها الدم, فإذا بلغ الدم فال تقّية
2
. 

فهو حديث  ثالثة جّدهّن جّد ... :وأمَّا ما رووه عن النيّب 

                                                           

 .4446, ص6الفقه اإلسالمي وأدّلته )م. س(: ج. 1

 .310, حديث259, باب التقية, ص1)م. س(: ج احملاسن للربقي. 2
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ضعيف
1

ال  :, ولو صححه قوم فهو معارض مبا هو أصّح منه وهو قوله 

طالق وال عتاق يف إغالق
2

, وحبديث الرفع
3

, كما أنه معارض لظاهر آية 

الطالق كما بيناه, وأمَّا ما مثلوا به لوقو  طالق املكره وعدم كون الرضا شرطًا 

للطالق بالذي يطلق امرأته اجلميلة خللل يف دينها وهو غري راٍض فهو لفساده ال 

حيتاج إىل تعليق, فإن عدم رضاه ليس من جهة الطالق, كيف وقد اختاره, إمنا 

ن أسفه لفراقها مع حسنها ومجاهلا, وليس هذا من عدم الرضا هو تعبري ع

املقصود عند الكالم عن اإلكراه يف شيء, وكذلك فإن القاضي جيرب أحيانًا 

املدعى عليه على بعض األعمال وال يشرتط يف نفوذها رضاه, وقد أخرجوا 

                                                           

روَي هذا احلديث من طريق واحدة فقط, هي طريق عبد الرمحن بن حبيب بن أْرَدك, عن عطاء بن . 1

, واخُتلف يف ابن أردك, والذي أبي رباح, عن يوسف بن ماهك, عن أبي هريرة, عن النيب 

 3792, ت 17للمزي )م. س(: ج يظهر أنه ضعيف احلديث أو منكره, راجع: تهذيب الكمال

محد بن أبو عبد اهلل حممد بن أ, و: الذهيب, 52ردك املدني, صأعبد الرمحان بن حبيب بن 

, دار املعرفة للطباعة 1عثمان, ميزان االعتدال يف نقد الرجال: حتقيق: علي حممد البجاوي, ط

حبيب بن عبد الرمحن بن  - 1709, 1م, ج1963هـ, 1382والنشر, بريوت, لبنان, 

 , وغريها من كتب اجلرح والتعديل.455ردك, صأ

كذلك: سنن الدارقطين )م. , حديث السيدة عائشة, و276, ص6مسند أمحد )م. س(: ج. 2

, و: سنن أبي داود )م. 3943, ح23, كتاب الطالق واخللع واإليالء وغريه, ص4س(: ج

. وكذلك: السنن الكربى 2193, حديث 258, باب يف الطالق على غلط, ص2س(: ج

, ورواه احلاكم وقال: صحيح 357, باب ما جاء يف طالق املكره, ص7للبيهقي )م. س(: ج

, املستدرك على الصحيحني )م. س(: ال طالق وال عتاق يف إغالق, ولفظه: على شرط مسلم

, وفّسره ابن قتيبة بأنه كل أمر انغلق على صاحبه 198, ال طالق وال عتاق يف إغالق, ص2ج

, أحاديث من أنكر طالق اإلكراه, 3علمه وقصده فيشمل اإلكراه. ]نصب الراية )م. س(: ج

 [.223ص

. ]ُسنن ابن اهلل تعاىل جتاوز عن أميت اخلطأ, والنسيان, وما اسُتْكِرهوا عليهإن  :. وهو قوله 3

, 2, وكذلك يف املستدرك على الصحيحني )م. س(: ج659, ص1ماجة )م. س(: ج

 , عن ابن عباس[.198ص
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مثله عن تعريف اإلكراه فراجع
1
. 

ية املعينة اليت ال حتتمل الفسخ وأمَّا ما عللوا به نفوذ التصرفات الشرع

حتتمل الفسخ فتصبح الزمة فهو يف غاية الغرابة, إذ أن الفسخ مع اإلكراه بأنها ال 

حق للمتعاملني أو ألحدهما يف معاملة يقتضي طبعها ذلك, أو حق أحد أطرافها, 

وال عالقة جلعله سببًا لنفوذها حال اإلكراه, بل الصحيح هو قياس اإلكراه على 

 خ يف عدم النفوذ؛ الحتادهما يف السبب وهو احلفاظ على احلقوق.الفس

وأمَّا ما ذكروه من رواية حذيفة يف العهد واليمني فقد ذكر ابن حزم أنها 

رواية مكذوبة
2
. 

وأضيُف أنها خماِلفة لصريح القرآن الكريم, فينبغي أن نضرب بها 

   عرض احلائط, فإنه تعاىل قد قال يف كتابه الكريم:           

                             ]وقال:]البقرة ,  

                                   

                                       

                                          

              ]وهما صرحيتان بأن اليمني ال ينعقد إال ]املائدة ,

مع القصد, وخصوصًا اآلية الثانية, ألنه تعاىل بعدما ذكر كفارة حنث اليمني 

                                                           

, 57, باب ما يكره عليه اللصوص غري املتأولني, ص24. راجع: املبسوط للسرخسي )م. س(: ج1

 ترى أن املديون إذا أكرهه القاضي على بيع ماله نفذ بيعه, والذمي إذا أسلم عبد أالقال فيها: 

, )فر ( قال أصحابنا 9إخل, وكذلك: اجملمو  للنووي )م. س(: ج فأجربه على بيعه نفذ بيعه ...

 .420, كتاب اإلكراه, ص6. / حاشية ابن عابدين )م. س(: ج159التصرفات القولية ... ص

مسألة إلزام النذر واليمني ( 1410, مسألة )336, كتاب اإلكراه, ص8س(: ج. احمللى )م. 2

 .بالكره
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... قال:             ...  ]فقد اعترب تعاىل اللغو ]املائدة ,

 باليمني مبنزلة العدم, ألن الكفارة إمنا جعلها على اليمني املنعقدة, ومعنى 

   وثَّقتم بالقصد والنّية
1

, واآليتان دليل على فساد ما ذهبوا إليه يف 

ال تقبل  اليمني وشبهه, والصحيح فيما مسوه بالتصرفات الشرعية املعينة اليت

 الفسخ أنها ال تنفذ مع اإلكراه.
 ج

 ب. التصرفات الشرعية اإلنشائية التي تحتمل الفسخ

وهي التصرفات اليت يشرتط فيها الرضا, كالبيع والشراء واهلبة 

 واإلجارة وحنوها.

وقد اختلفت أقوال الفقهاء يف أثر اإلكراه عليها, فذهب أبو حنيفة 

 فيملك املشرتي املبيع بقبضه.وصاحباه إىل أنها تقع فاسدة, 

وقال زفر من األحناف واملالكية أنها كبيع الفضولي تتوقف على إجازة 

املستكَره
2
. 

وقال اإلمامية والظاهرية والشافعية واحلنابلة ببطالنها
3
. 

                                                           

 .11( من سورة املائدة, ص96-82, تفسري اآليات )4تفسري البحر احمليط )م. س(: مج. 1

 .4455, ص6الفقه اإلسالمي وأدلته )م. س(: ج. 2

, 8وما بعدها, وكذلك: احمللى البن حزم )م. س(: ج 89, ص5الدر املختار )م. س(: ج. 3

, و: الغنيمي الدمشقي, عبد الغين, اللباب يف شرح الكتاب: حققه وفّصله وضبطه 380ص

, كتاب 4وعّلق حواشيه: حممد حمي الدين عبد احلميد, املكتبة العلمية, بريوت, لبنان, ج

عي احلنفي, عثمان بن علي, تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق: الطبعة , و: الزيل108اإلكراه, ص

, كتاب اإلكراه, 5هـ, ج1315األوىل باملطبعة الكربى األمريية ببوالق مصر احملمية, سنة

, و: مكي العاملي, مشس الدين حممد )الشهيد األول(, الدروس الشرعية يف فقه 182ص

, مؤسسة 2التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة, ط اإلمامية: حتقيق: مؤسسة النشر اإلسالمي

, 192, ص3هـ, ج1417النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة, قم, إيران, 

, 4و: العاملي, زين الدين بن علي )الشهيد الثاني(, مسالك األفهام إىل تنقيح شرائع اإلسالم: ط
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  ووجه قول أبي حنيفة وصاحبيه قوله تعاىل:          

                        ...  

, واإلكراه إمنا يسلب الرضا, وهو شرط للصحة ال شرط للحكم, فال ]النساء[

يعدمه بانعدامه, لذا يزول الفساد باإلجازة بعد زوال اإلكراه, مضافًا إىل 

...  تعاىل:إطالقات أدلة البيع, كقوله     ...  ]وغري ذلك ]البقرة ,

من اآليات والروايات, ويرتتب على قول اإلمام وصاحبيه أن املبيع ميلك 

عني يف ماهلما, فيفيد ذلك بقبضه, لصدور القصد الدال على املبادلة بني البّي

اإلكراه بني إمضاء امللك عند التسليم, غايته أن للمستكره اخليار بعد زوال 

التصرف وفسخه
1
. 

ويرتتب على قول زفر واملالكية عدم ثبوت امللك بالقبض, وإمنا يثبت 

باإلجازة, وقد اعترب هذا دلياًل على كون العقد موقوفًا ال فاسدًا, ألن العقد 

 الفاسد ينفسخ وال جياز.
 

 ج. أثر اإلكراه على اإلقرارات

الظاهرية بعدم ترتب األثر على إقرار قال األحناف والشافعية واحلنابلة و

املستكَره, سواء كان املقّر به مما حيتمل الفسخ كالبيع واهلبة, أو مما ال حيتمله 

كالطالق والرجعة, واستدّل األحناف على مقالتهم بأن اإلقرار خرب حيتمل 

الصدق والكذب, واملستكره يرجح جانب كذبه نتيجة لوجود التهديد, واستدّل 

                                                                                                                                       

وما  155, ص3هـ. ق, ج1429املقدسة, إيران,  حتقيق ونشر مؤسسة املعارف اإلسالمية, قم

بعدها, وكذلك: العالمة احللي, مجال الدين أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطّهر, حترير 

, مؤسسة اإلمام 1األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية: حتقيق: الشيخ إبراهيم البهادري, ط

 .51, ص4هـ, ج1420, قم, إيران, الصادق 

, وكذلك: الفقه اإلسالمي وأدلته )م. س(: 201-200, ص6نائع )م. س(: جبدائع الص. 1

 .4455-4454, ص6ج



347 

إن اهلل تعاىل جتاوز عن أميت  :حبديث الرفع أو التجاوز وهو قوله الباقون 

اخلطأ, والنسيان, وما اسُتْكِرهوا عليه
1

, والتجاوز عّما يعمله املستكره يعين 

 عدم ترتب األثر عليه.

وقال املالكية بعدم لزوم إقرار املستكَره بغري حق قياسًا له على طالقه, 

 جييز اإلقرار أو ال جييزه.فله بعد زوال اإلكراه أن 

وأمَّا اإلقرار مكرهًا بالزنا أو شرب اخلمر أو السرقة أو القذف أو 

القتل, فإنه ال يثبت به شيء مما ذكر, فال حيّد املقّر وال يوقع عليه قصاص
2

 ,

 ألن اإلكراه شبهة واحلدود تدرأ بالشبهات.

املكره على وقال اإلمامية يشرتط يف املقر االختيار, فال يقع إقرار 

اإلقرار
3

رفع عن أميت تسعة أشياء: اخلطأ,  :, واستدلوا عليه بقوله 

والنسيان, وما أكرهوا عليه, وما ال يعلمون ...
4
. 

: إمنا يبطل إقرار املكره إذا كان حترير األحكاموقال العالمة احللي يف 

                                                           

, 2, وكذلك يف املستدرك على الصحيحني )م. س(: ج659, ص1. ُسنن ابن ماجة )م. س(: ج1

 , عن ابن عباس.198ص

 . / املغين265, ص7. / تكملة فتح القدير )م. س(: ج205, ص6. بدائع الصنائع )م. س(: ج2

, فصل ومن أكره على 10. / الشرح الكبري )م. س(: ج196, ص8البن قدامة )م. س(: ج

 .108الكفر, ص

. احللي, مجال الدين احلسن بن يوسف بن علي بن مطهر احللي, تذكرة الفقهاء: منشورات املكتبة 3

قّر, , ما يشرتط يف امل2املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية, طبعة حجرية, ال ت, ال مكان, ج

, و: الكركي, علي بن احلسني, جامع املقاصد يف شرح القواعد: حتقيق: مؤسسة آل 146ص

إلحياء الرتاث, بريوت, لبنان,  , مؤسسة آل البيت 2إلحياء الرتاث, ط البيت 

 .206, ص9م, ج2008هـ, 1429

األول, من أبواب جهاد النفس, احلديث  56, الباب 369, ص15. وسائل الشيعة )م. س(: ج4

 ويف الباب أحاديث مشابهة.
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بشيء فأقرَّ به اإلكراه على اإلقرار ال على غريه, فإذا أكره على اإلقرار لزيد 

لعمرو, صحَّ إقراره, أو أقرَّ لزيد بغريه, ولو أكره على أداء مال فبا  متاعه 

ليؤدي ذلك, صحَّ البيع, ألنه مل يكره على البيع
1
. 

 

 د. أثر اإلكراه في التصرفات الشرعية المخير فيها

 وهي تقسم إىل قسمني: ما يقبل الفسخ, وما ال يقبل الفسخ.

قال الشافعية بأنه ال . التصرفات املخري فيها اليت حتتمل الفسخ: 1

إكراه مع التخيري, فتكون التصرفات نافذة, وقال الباقون بأن اإلكراه 

يتحقق مع التخيري, فلو أكره أحدهم على بيع أحد ملكيه فبا  

أحدهما, كان بيعه نافذًا عند الشافعية, وباطاًل عند احلنابلة 

وقوفًا عند املالكية وزفر من األحناف فيتوقف على والظاهرية, وم

إجازة املستكَره بعد زوال اإلكراه, ويقع فاسدًا عند أبي حنيفة 

وصاحبيه ولكنه جيوز بعد زوال اإلكراه إذا أجازه املستكره كما تقدم 

 ذكره.

قال الشافعية بأنه ال . التصرفات املخري فيها اليت ال حتتمل الفسخ: 2

 التخيري, فتكون تصرفات املستكره نافذة.إكراه مع 

وقال الباقون بتحقق اإلكراه مع التخيري, ويرتتب على اإلكراه أثره 

 حبسب ما تقرر سابقًا يف كل مذهب.

                                                           

 .425, ص4. حترير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية )م. س(: ج1



 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 

 

 التقّية يف مذهب الشيعة اإلمامّية
 

 .أواًل: متهيد

والتقّية باملعنى  العام ثانيًا: التقّية باملعنى

 .اخلاص

 ًا: التقّية تشريع امتناني.ثالث

 : إجزاء العمل املأتي به تقّية.رابعًا

 ًا: التقّية والباطن.خامس

 



 



   351 

 أواًل: متهيد

وذكرنا أنها تعين احلفظ, أو قدَّمنا الكالم يف املعنى اللغوي للتقّية, 

التحّفظ عن الضرر, وأنها ُسنَّة كونية, وسرية عقالئّية, أقرَّتها الشريعة 

, كما , واألئمة اإلسالمية بآيات القرآن الكريم, وعلى لسان النيّب 

ظهر من اآليات والروايات أنها ترتبط باخلوف من الضرر, أو بتحقق اإلكراه, 

ة وتأليف القلوبوقد تكون جملرد املدارا
1

, ويتوصل إليها بقول وفعل ما خيالف 

احلّق تارًة, وبالكتمان أخرى, وباملداراة واجملاملة ثالثًة على حنو ما مّر يف حبوث 

 أدّلة التقّية من القرآن الكريم والُسنَّة الشريفة.

وبالنظر إىل ما تقّدم من املعاني اللغوية واالصطالحّية للتقّية, وإىل 

الشيعة اإلمامّية اآليات والروايات الواردة بصددها, فإنه ميكن تقسيم التقّية عند 

ة أقسام تقّدم ذكرها يف حبث مفهوم التقّيةبعسإىل 
2
. 

                                                           

, من الفصل التقّية يف الُسنَّة الشريفة ,التقّية يف القرآن الكريم ,التقّية لغًة. راجع مباحث: 1

 كتابال األول, من هذا

 حلفظ التقّية. الفرد, ب حلفظ التقّية. عليه: أ املتحفظ أو له املتقى نوعية حبسب تقسيمها. 1 :. وهي2

. املداراتّية التقية. ب, احلفظية التقية. أ :منها الغاية بلحاظ تقسيمها. 2. الدين حلفظ التقّية. األمة, ج

. ج, احلق خالف هو ما بإظهار التقّية. ب, بالكتمان التقّية. أ (:به املتقى) الوسيلة بلحاظ تقسيمها. 3

, املستحبة التقّية. ب, الواجبة التقّية. أ :اخلمسة التكليفية األحكام بلحاظ تقسيمها. 4 .باملداراة التقّية

 التقّية. أ :منه املّتقى دين حبسب تقسيمها. 5. املباحة التقّية. هـ, املكروهة التقية. د, احملّرمة التقّية. ج

 وإما, شرعيًا حكمًا يكون أن إّما وهو: فيه املتقى حبسب التقّية. 6 .املسلم من التقّية. ب, الكافر من

 ارتكابًا أو, وشروطه أجزائه لبعض أو, للواجب تركًا يكون قد واألول, خارجيًا موضوعًا يكون أن

: اجتماعّيًا أو دينيًا املّتقي وموقع شخصية حبسب التقّية. 7 .القاطع أو باملانع كاإلتيان والثاني, حملّرم

 جتْز مل, احلّق صورة تشويش أو وإحماء املذهب وهن يف تقّيته تؤّثر حبيث خاص موقع له كان فإن

 التكليفّية األحكام أحد - طبيعتها حبسب - حلقها التأثريات تلك تقّيته تؤّثر ال مما كان وإن, تقّيته

 .اخلمسة
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إىل التقّية باملعنى العام والتقّية التقّية  ثانيًا: تقسيم

 عنى اخلاصبامل

وهو تقسيٌم ثامن, َذَكَره بعض األعالم
1

ومّيزوا بينهما على أساس , 

أن التقّية باملعنى العام هي ما كان مدركها حكم العقل بلزوم التحّفظ عّما خياف 

ضرره, وهي جائزة لقاعدة نفي الضرر
2

, وحلديث الرفع
3
رفع ما اضطروا  - 

أحّله اهلل يف مورد االضطراروما ورد من أنه ما من حمّرم إال , -إليه 
4

, وغري 

التقية باملعنى اخلاص أن , وذلك مما دّل على حلّية أّي عمل عند االضطرار إليه

وهي واجبة يف األصل لألخبار املستفيضة الداّلة على فني, لهي التقّية من املخا

التقّية من ديين ودين آبائي, وال إميان ملن ال تقّية  :وجوبها, كقوهلم 

له
5

لو قلت إن تارك التقّية كتارك الصالة لكنت  :, وكقوهلم 

صادقًا
6

عليكم بالتقّية فإنه ليس ِمنَّا من مل جيعلها شعاره  : مقوهلكو, 

                                                           

(: . الغروي التربيزي, علي, التنقيح يف شرح العروة الوثقى )تقريرًا ألحباث اإلمام اخلوئي 1

, 5م, ج2007هـ, 1428, قم, إيران, , نشر مؤسسة إحياء تراث اإلمام اخلوئي 3ط

, نشر مركز فقه 2, وكذلك: اللنكراني, حممد فاضل, رسائل يف الفقه واألصول: ط221ص

 .20-19م, ص2007هـ, 1428يران, األئمة األطهار, قم, إ

 .6, حديث216من أبواب األمر والنهي, ص 25, باب16. وسائل الشيعة )م. س(: ج2

من أبواب اخللل الواقع يف الصالة, احلديث  30, الباب 249, ص8. وسائل الشيعة )م. س(: ج3

 من أبواب جهاد النفس, احلديث األول. 56, الباب 369, ص15الثاني, وكذلك: ج

, 23, 7, 6, الباب األول من أبواب القيام, ح482, ص5وسائل الشيعة )م. س(: ج. 4

 .18من أبواب اإلميان, ح 12, الباب 228وكذلك: ص

 .12, حديث219, كتاب اإلميان والكفر, باب التقّية, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج5

من أبواب  24الباب  , كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر,16. وسائل الشيعة )م س(: ج6

 .27حديث ,211األمر والنهي, ص
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... ودثاره
1

يا : لسليمان بن خالد وما روي من قول اإلمام الصادق ,

اهللسليمان إنكم على دين َمْن كَتمه أعزَّه اهلل, ومن أذاعه أذّله 
2

وتدّل , 

قّية هو الوجوب, ثم مّيزوا بني نوعّي لي يف الّتمبجموعها على أن األصل األّو

صف بالوجوب إذا ترّتبت على تركها مفسدة التقّية بأن التقّية باملعنى األعّم قد تّت

كتعريض نفسه للقتل, بينما التقّية باملعنى ال يرضى الشار  بوقو  املكّلف فيها, 

 مطلقًا وإن مل يرتتب عليها إال ضرر يسري.ة واجباألخّص هي 

ثم ذكر بعضهم
3
 عدة فروق بني القسمني: 

إن مدرك التقّية باملعنى األعم خمتّص حبكم العقل, فإنه حيكم بلزوم  .1

رعايتها يف موارد الضرر, وهلذا ميكن تقسيمها إىل األحكام التكليفّية 

 -رواياتها  حبسب مضمون -اخلمسة, بينما التقّية باملعنى األخص 

 ليس هلا إال حكمان هما: الوجوب واالستحباب كما يظهر من أدلتها.

إن مالك التقّية من العامة هو ما ُذكر يف الروايات من اخلوف واملداراة  .2

والكتمان واإلكراه
4

, بينما مالك التقّية باملعنى األعّم منحصر باخلوف 

 فقط.

بالذات, كالتقّية بالكتمان, وقد إن التقّية باملعنى األخّص قد تكون مطلوبة  .3

تكون مطلوبة للغري كالتقّية للخوف وهو مفاد الروايات, بينما التقّية 

 باملعنى العام تكون مطلوبة للغري دائمًا؛ لكونها مقدمة للتحفظ من الضرر.

                                                           

, كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, باب وجوب التقية مع 16. وسائل الشيعة )م. س(: ج1

 .29, حديث 212, صاخلوف إىل خروج صاحب الزمان 

 .3, حديث 222, كتاب اإلميان والكفر, باب الكتمان, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج2

 .20-19ص رسائل يف الفقه واألصول )م س(:. 3

من  27-24كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, باب  ,16وسائل الشيعة )م س(: ج. 4

 .221-203أبواب األمر والنهي, ص
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جريان قاعدة التزاحم يف التقّية باملعنى األعم, وعدم جريانها يف موارد  .4

 إال يف موارد خاّصة. التقّية باملعنى األخّص

وبالنظر إىل ما ذكرناه من أن التقّية تنقسم حبسب املتقى له إىل التقّية 

جندهم قد  حلفظ الفرد, أو األمة, أو الدين, وبالنظر إىل سرية املعصومني 

هتمامهم جاء االحفظ األمة, ثم بعد ذلك يليه ثم الدين, قدَّموا أواًل حفظ 

كبري من الروايات اليت تتحدث عن تقّية الفرد, ال حبفظ الفرد, وإن وجود عدد 

يعين تقدميها باألهمّية على التقّية حلفظ الدين, وعلى التقّية حلفظ األمة, ألن 

هذين القسمني يرتبطان أساسًا باملعصوم أو نّوابه, وهؤالء ليسوا حباجة إىل ذلك 

ناس, لذا كان ملعرفتهم بوظائفهم الشرعية, خبالف عوام المن الروايات العدد 

من املسّلم فيه عند املسلمني أن احلفظ األهّم مطلقًا هو حفظ الدين, ولذا أوجب 

    املوىل جّل شأنه بذل النفس واملال حلفظه,          

                                

                             

                             ]وبالتالي ]التوبة ,

من أن التقّية باملعنى األخص هي واجبة مطلقًا ولو كان الضرر  فإن ما ذكره 

 تنبطه كما اس يسريًا, وما اعتربه من أن األصل األولي فيها هو الوجوب

من الروايات
1

لدين, وإحماء ا يؤدي إليه ذلك من ضيا  ا؛ مل, قابل للمناقشة

ذلك للتقّية دائمّية, يضاف إىل ما يرتتب على صورة احلق, إذا كانت املمارسة 

من آثار سلبّية, وهو ما سيأتي بيانه فيما يأتي من البحوث
2

, كما يعارض ما 

التقّية عند كل ضرورة,  : حدود, كقوهلمهلا من  جعله أئمتنا 

                                                           

 .223-222, حبوث يف التقية, ص5التنقيح )م س(: ج. 1

 .. ذات الكتاب: آثار العمل بالتقية2
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, مما يعين أن التقّية مشروطة بالضرورة, وأن وصاحبها أعلم بها حني تقع به

عند عدم شرطه, وهذه الرواية حاكمة على سائر رواياتها, املشروط عدم 

 يشمل مجيع أفرادها. -كما ال خيفى  -فالتقّية اسم جنس 

يامنا هذه إن االلتزام املطلق بها مع املخالفني وبنحٍو دائمّي يعين يف أ

اخلالفّية,  اليت تتعلق باملسائل الفقهية كذلكدّية, وعدم طباعة الكتب العق

 ,تقديم الربامج الفضائّية املتعلقة بذلك, وال ممارسة الشعائر علنًا, وال ... وعدم

فماذا يبقى من الدين بعد وال ... إخل, طاملا أن املطلوب دومًا التخّفي والكتمان, 

 هذا الكالم, وكيف ندفع الُتهم عن أنفسنا لو عشنا يف خفاء ؟!.

بّين وجوب التقّية وأمثاهلا إمنا ت إن تلك الروايات اليت ذكرها 

لكن ال مطلقًا, بل بشرطها وشروطها, وال شّك من وجود قرائن لبّية, بل 

ولفظّية, تصرف الروايات اليت ذكرها عن إطالقها, وال أقّل من أن العقل حيكم 

بأن التقّية حباجة إىل سبب يربرها, لكونها مبنّية على احلفظ, وإن تقّية املداراة 

هو تأليف  ًاواضح ًاهلا غرض , إال أنجود ضرر مباشرال تقوم على ووإن كانت 

قلوب أبناء األمة ومجع كلمتهم, وهو مطلب واجب بنفسه, ألن األمة 

اإلسالمية حبسب الشريعة أمة واحدة, واملسلمون مكلَّفون شرعًا بهذا التكليف, 

ببًا كافيًا لتشريعها, وجيعل مشروعيتها تدور مدار هذا الفرض وال وميّثل هذا س

 تتعداه.

إن املشكلة األساسّية يف حياة املسلمني أنهم قد أدخلوا يف الدين ما ليس 

منه, من شتم بعضهم بعضًا, وتكفري أو تفسيق بعضهم بعضًا, واالعتداء على 

مقدسات بعضهم بعضًا, ثم بعد ذلك يتظاهرون بالقول إن اجلميع حتت مظلة 

البّد وأن يعيش تقّيًة دائمة,  وبطبيعة احلال إن الذي يرى الدين كذلكاإلسالم, 

يقيم شعائره أمَّا إذا احرتمنا اآلخر ومل نتعرض له بسوء, كان بإمكان كّلنا أن 
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لن جيد مانعًا من املشاركة فيها وحضور مرامسها, بنحٍو يقبله اآلخر, بل 

 وبذلك حتصل الغاية من املداراة املطلوبة يف الروايات.

كن حّلها لو ملكنا إرادة احلّل, السّيما إن كثريًا من األمور اخلالفّية مي

وأن احلدود الشرعّية املرسومة الواجبة هي واحدة يف معظم املذاهب اإلسالمّية, 

ة أهّلمن تشكيل جلان مشرتكة إلثبات  -مثاًل  -فما الذي مينع املسلمني 

ر رمضان وشوال وذي احلجة طاملا أننا مجيعًا نعترب رؤية اهلالل هي وشه

يكون لنا صيام واحد, وفطر واحد, ونطمئن إىل صحة وقوفنا يف األساس, ف

عرفات, وما الذي مينعنا من حتديد كيفّية للصالة موّحدة وصحيحة عند مجيع 

املذاهب اإلسالمّية, إذا غضضنا الطرف عن بعض املستحبات واملكروهات, 

 ت.حبيث ميكن للمسلمني أن جيتمعوا يف صالة واحدة, ال أقّل يف بعض األوقا

كدليل على التقّية باملعنى األخّص  إن تلك الروايات اليت ذكرها 

ال تعين إال التأكيد على االلتزام بالتقّية, ولكن بشرطها وشروطها, وبالتالي ال 

مانع من جريان التزاحم فيها سواء كانت باملعنى األعّم أو باملعنى األخّص طاملا 

 أننا ال نقّر بوجوبها مطلقًا كما ذكروا.

وهي التقّية من  -واخلالصة: إن تقسيمها إىل التقّية باملعنى األخّص 

وهي اليت ينبغي االلتزام بها يف موارد  -وإىل التقّية باملعنى األعّم  -املخالفني 

ال معنى له, ألنهم اشرتطوا يف التقّية من املخالفني احتمال الضرر  -الضرر 

عنى األعّم بأنها اليت جيب االلتزام بها أيضًا, ومن الواضح أن تعريفنا للتقّية بامل

يف موارد الضرر, إمنا يراد منه احتمال الضرر احتمااًل يعتّد به ويعتقد معه 

بوقوعه, وإال فال معنى للتقّية بعد حصوله وحتققه واقعًا, وكذلك اشرتاط 

عتقد احتمال الضرر يف التقّية باملعنى األخّص إمنا يراد منه االحتمال املعتّد به وامل

حبصوله, وإال لو كان يراد منه مطلق االحتمال, فإن هذا قائم يف كل شيء حتى 
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يف مثل شرب املاء, وهو يعين جعل التقّية من املخالفني سلوكًا دائمّيًا يلزم معه 

 تعطيل الدعوة إىل احلق والدفا  عنه كذلك, وهو غري معقول ألبتة.

التكليفّية اخلمسة ال موجب كما أن تقسيم التقّية على األحكام 

لزوم رعايتها بل احلاكم وقععنى األعّم, الحنصار مدركها بالالحنصاره بالتقّية بامل

يف موارد الضرر, بل هو يشمل كذلك التقّية باملعنى األخّص, لوجود مراتب 

للزوم الكتمان أو املداراة أو الفعل املخالف للحق, ولوجود روايات حاكمة 

: التقّية, وهي الروايات املبّينة حلدودها, كقوهلم  على مجيع روايات

التقّية عند كل ضرورة ,كقوله , وغريها : إذا ظهرت البد  فعلى

العاِلم أن يظهر علمه
1
. 

 

 ًا: التقّية تشريع امتنانيثالث

من الواضح جدًا أن لسان حديث الرفع, وآية رفع احلرج, لسان 

الرافعة للتكليف عند الضرورة  متناني, وكذلك حال بقية الرواياتا

ختفيف عن املكّلف على لالضطرارواالضطرار, أو حقنًا للدم, ورفع التكليف 

سبيل املّنة والتفّضل, مما يدّل على عدم جريان التقّية عندما ال يكون ذلك, كما 

يف موارد إزهاق نفوس اآلخرين, أو عندما تؤدي إىل فساد يف الدين, وهو ما 

ايات أيضًانّصت عليه الرو
2

, فإن نفس اإلنسان ليست مقّدمة يف احلفظ على 

نفوس اآلخرين, كما أنها ليست مقّدمة على أصل بقاء الدين, بل املّنة 

...   والتفّضل يف حفظه وبقائه, قال تعاىل يف كتابه الكريم:        

               ]وقال أيضًا:]احلجرات ,          

                                                           

 التقّية  من هذا الكتاب.راجع روايات حدود . 1

, كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, أبواب األمر والنهي, 16. وسائل الشيعة )م. س(: ج2

 .1, حديث31, وباب 6, حديث25باب 
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  , وقال أيضًا:]النساء[                           

                    ]البّد من مالحظة حتقق , لذا ]النساء

املّنة والتفّضل يف مجيع موارد التقّية دون استثناء, ألنها تدور مدارهما, فإن 

 انتفيا انتفت مشروعّية التقّية أيضًا.
 

 ًا: إجزاء العمل املأتي به تقّيةرابع

يراد من هذا البحث إثبات عدم وجوب اإلعادة أو القضاء, لو أتى 

ّية, وكان فاقدًا بسببها جلزء أو شرط, أو مع وجود املكلَّف بعمله على وجه التق

مانع, كما لو اقتضت التقّية إتيان الصالة بال سورة, أو بدون بسملة, لعدم 

كونهما جزءًا عند املتقى منه, أو مع جناسة ثوب, كمن صّلى يف شيء من امليتة 

, أو طهرت عند املتقى منه بدباغتها, ولكنها التزال على جناستها عند املتقي

غسل قدميه يف الوضوء بدل مسحهما, أو اضطّر إىل التكفري يف صالته, وغري 

ذلك, فهل تقتضي التقّية سقوط الشرطّية, واجلزئية, واملانعّية, فيجزيه ما جاء 

 به, أو البّد له منه اإلعادة يف الوقت أو القضاء خارجه ؟.

؛ ألنه ومن املعلوم أن هذا البحث ال يشمل حالة ترك الواجب رأسًا

خارج عن الكالم يف اإلجزاء, الختصاصه بإجزاء العمل املأتي به, فعدم العمل 

 رأسًا ال يكون جمزيًا عن شيء.

 وتوجد يف هذا البحث عدة نقاط:

إن اجلزئية واملانعية والشرطية إّما أن تكون منتزعة من دليل عام  أواًل:

أو من دليل لفظي ليس  أو مطلق, وإّما أن تكون منتزعة من السرية أو اإلمجا 
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له عموم أو إطالق, والفرق بني األمرين أنه إذا انتزعت اجلزئية أو الشرطية أو 

املانعية من دليل عام أو مطلق كانت ثابتة حتى يف حالة االضطرار, وبالتالي يقع 

أم ال,  اجلزئّية والشرطية املنتزعة كذلك البحث يف أن أدلة التقّية هل تصلح لرفع

كانت منتزعة من دليل ليس له إطالق كالسرية أو اإلمجا  وما شابهها بينما لو 

رار إجراء أصالة الرباءة عنها, لكونه من الشّك طفيكفي لنفيها يف حاالت االض

 بالتكليف الزائد.

 نعم البّد هنا من التمييز بني نوعني من املانعّية:

فسية, ككون املانعّية مدلواًل التزامّيًا للحرمة النأن تكون  أوهلما:

الثوب املغصوب مانعًا من صّحة الصالة من جهة حرمة 

الغصب والتصّرف مبال الغري دون إذنه, واحملّرم ال يكون 

مصداقًا للواجب كما هو معلوم, وعليه: لو ارتفعت احلرمة 

النفسّية باالضطرار, فإنه وال شّك سريتفع معها مدلوهلا 

ة يف على الصال , فمن ُأكرهوهو البطالن االلتزامي أيضًا

الثوب املغصوب, صحَّت صالته, الرتفا  حرمة تصرفه 

إىل أن  باملال املغصوب, وذهب احملقق النائيين 

االضطرار إمنا يقتضي ارتفا  احلرمة مع بقاء مالكها على حاله 

 -فتبقى املانعية أيضًا وال يتّم اإلجزاء, ألن ملالك احلكم 

معلولني أحدهما احلرمة النفسية, واآلخر  -املفسدة امللزمة 

املانعية, وسقوط أحدهما ال يعين سقوط اآلخر, وأجيب 

  بالفعل ال نسلم تأثري املالك على ذلك بأنه بعد ترخيص املشر

يف املانعية, فإذا رخص املشر  بالتصرف مبال الغري دون إذنه يف 

حال االضطرار, فكما أنه يف غري الصالة يكون جائزًا, 
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فكذلك هو يف الصالة, دون فرق بني احلالني, فاملالك غري 

 مؤّثر يف املانعية.

ذكره أن يرجع يف الواقع إىل ما  إن اإلشكال يف كالمه 

ك احلكم باحلرمة النفسية معلولني: أحدهما احلرمة, ملال

واآلخر املانعية, والصحيح أن املانعية ليست معلواًل مباشرًا 

ملالك املفسدة, وجمرد تباينهما يف املعنى وانتزاعهما من مالك 

واحد ال يعين أنهما يف عرض واحد, وإمنا هي معلولة للحرمة 

ءت املانعية طاملا أنه مل يرد فيها نّص النفسية, وإال فمن أين جا

خاص غري النص الداّل على احلرمة, فاملانعية منتزعة من عدم 

صحة التقرب بالفرد املبغوض, مما يدّل على تفّرعها على 

احلرمة, وإذا سقطت العّلة سقط املعلول, والقول بأن الساقط 

 مبوجب حديث الرفع وأمثاله هو حرمة إبطال العبادة فقط فهو

 يف غاية البعد كما سيظهر عند مناقشة مضمون احلديث.

املانعّية غريّية, كاملانعّية الناشئة عن الصالة يف  أن تكون ثانيهما:

صوف أو وبر ما ال يؤكل حلمه, فإنها تسقط باالضطرار 

رأسًا, وجتزي الصالة املأتي بها تقّية, فال جيب إعادتها يف 

كون حديث الرفع,  الوقت, أو قضاؤها خارجه, بناًء على

واألخبار الواردة يف التقية, تفيد باملطابقة سقوط املسؤولية عن 

اإلجزاء, إذ أي مسؤولية  مما يعين إفادةرد االضطرار, امو

ستسقط عن املضطر إىل ارتداء ثوب من جلد أو صوف أو وبر 

نعم ؟, لو مل يفد ذلك اإلجزاء ما ال يؤكل حلمه يف الصالة 

ملن يوافقه  على مبنى املريزا النائيين ميكن استفادة ذلك 
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هذا مع غّض النظر عن األدّلة اخلاصة بصحة على مبناه, 

العمل املأتي به إذا كان فاقدًا لشيء من شروطه وأجزائه, 

ال تعادكحديث 
1

وشبِهِه, فالكالم إمنا هو يف مدلول  

روايات التقّية, وأنها هل تدّل على اإلجزاء باملطابقة أو 

 االختالف بني النوعني إمنا هو يف كيفية الداللة.وبااللتزام ؟, 

نفسّية, وغريّية, يف آٍن  قد جتتمع على شيء واحد مانعيتان: نعم,

بلبس احلرير  الرمحن بن عوفعبد معًا, كما قد يستفاد من اإلذن النبوي لـ

لكونه رجاًل قّماًل
2

عن الصالة يف احلرير , ونهيه 
3

واملانعية النفسّية هي , 

                                                           

ال تعاد الصالة إال من أنه قال:  . روى حممد بن احلسن بإسناده عن زرارة, عن أبي جعفر 1

, كتاب 1. ]وسائل الشيعة )م. س(: جوالركو , والسجود مخس: الطهور, والوقت, والقبلة,

 .8, حديث371الطهارة, باب وجوب إعادة الصالة على من ترك الوضوء أو بعضه, ص

. روى البخاري يف صحيحه قال: حدثنا أمحد بن املقدام, حدثنا خالد بن احلرث, حدثنا سعيد عن 2

وسلم رخص لعبد الرمحن بن عوف, والزبري, يف قتادة, أن أنسًا حدثهم, أن النيب صلى اهلل عليه 

, كتاب اجلهاد والسري, 3. ]صحيح البخاري )م. س(: جقميص من حرير, من حكة كانت بهما

 [.231ص

. روى الكليين, عن حممد بن حييى , عن أمحد بن حممد , عن حممد بن خالد , عن إمساعيل بن 3

: هل يصلي الرجل يف ثوب لرضا قال : سألت أبا احلسن ا -يف حديث  -سعد األحوص 

من أبواب لباس املصلي,  11, باب 4. ]وسائل الشيعة )م. س(: جإبريسم ؟, فقال : ال

 [.1, حديث 368ص

أسأله: هل  وروى عن أمحد بن إدريس , عن حممد بن عبد اجلبار قال : كتبت إىل أبي حممد 

. حتّل الصالة يف حرير حمض : اليصلى يف قلنسوة حرير حمض أو قلنسوة ديباج ؟, فكتب 

 [.2, حديث 368من أبواب لباس املصلي, ص 11, باب 4]وسائل الشيعة )م. س(: ج

لبس احلرير ألحد من الرجال إال لعبد الرمحن بن  مل يطلق النيب وروى الصدوق قال: 

من أبواب لباس  12, باب 4.]وسائل الشيعة )م. س(: جعوف؛ وذلك إنه كان رجاًل قّماًل

 [.4, حديث 372ملصلي, صا



   362 

عن لبسه يف  عن لبس احلرير للرجال, واملانعية الغريّية هي نهيه  نهيه 

إن جمرد اإلذن له بلبس احلرير, ال يعين الرتخيص له بلباسه يف الصالة, و

وجود النهي املستقّل عن لبسه فيها, فاحلرمة النفسّية هنا إذا الصالة, السّيما مع 

له بارتدائه لعّلته, فإن احلرمة الغريّية هنا باقية على حاهلا؛  سقطت بإذنه 

الستقالهلا يف املنشأ عن احلرمة النفسّية, لوجود رواية خاصة بها, إال إذا ثبت 

, فتسقط عندها رير أيضًاأن هنالك إطالقًا يف اإلذن يشمل حالة الصالة يف احل

 املانعّية الغريية, وهو غري بعيد.

البّد من البحث يف مدلول حديث الرفع, وروايات نه واخلالصة إ

, أيضًا للمانعية النفسيةوللمانعّية الغريّية, واالستدالل على رفعها التقّية, 

 .الستفادة إجزاء املأتي به تقّية
 

 . أدّلة اإلجزاء1

 أ. حديث الرفع

رفع عن أميت تسعة: اخلطأ, والنسيان, وما أكرهوا  :وهو قوله 

عليه, وما ال يطيقون, وما ال يعلمون, وما اضطروا إليه, واحلسد, والطرية, 

والتفكر يف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق بشفة
1
. 

فإن هذا احلديث يدّل على ارتفا  اجلزئية أو الشرطية باالضطرار إىل 

ا  املانعّية باالضطرار إىل فعلها, وبذلك يثبت أن العمل حال تركها, وعلى ارتف

االضطرار غري مشروط مبا اضطّر إىل تركه أو فعله, وبالتالي إىل إجزاء الفاقد 

 لذلك عن املأمور به بالفرد االختياري.

إىل استناده إىل البّد من مناقشة أمرين يف هذا االستدالل يرجعان و

 االضطرار:

                                                           

, دار املرتضى, 1. الصدوق, أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي, التوحيد: ط1

 .24, حديث353م, باب االستطاعة, ص2008هـ, 1429بريوت, لبنان, 
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ب املوّسع ال يتحقق فيه االضطرار إىل الفرد الفاقد إن الواج ول:األ

للشرط أو اجلزء, أو الواجد للمانع إذا كان االضطرار غري مستوعب لكل 

الوقت, فإذا بادر املكلَّف إىل اإلتيان بالفرد الفاقد هلما, أو الواجد للمانع, فإنه 

عد زوال ال يكون مضطرًا إىل ذلك الفرد, إلمكان إتيانه للفرد االختياري ب

االضطرار, وال يكون ما جاء به حال االضطرار جمزيًا, وعليه اإلعادة يف داخل 

الوقت, أو القضاء يف خارجه, إال إذا استندنا إىل غري حديث الرفع للداللة على 

 اإلجزاء.

إن ما يتعلق به االضطرار هو صورة العمل غري املقرتنة بالنّية,  ثاني:ال

فيه االضطرار, فيأتي املضطر بصورة العمل دون نّية ألنها أمر قليب ال يتحقق 

القربى, على أنها العمل تاّمًا, ثم يأتي بعد ذلك بعمله كاماًل مع النّية, ألن ما وقع 

 عليه االضطرار ليس جمزيًا كما هو واضح؛ لفقده نّية القربى.

ؤولية عن العمل الفاقد للجزء ويرد على هذا الكالم أنه جيعل رفع املس

لشرط شيئًا ال معنى له, وجيعل حديث الرفع لغوًا, طاملا أن املضطر إليه هو أو ل

جمردًا عن ليس جمزيًا لكونه  -الصورة  -املأتي به صورة العمل ال حقيقته, و

النّية, فما الذي سريفع باحلديث ؟, مع أنه صريح بوجود رفع, وليس يعدو أن 

للمسؤولية عنها, وعلى كال  يكون رفعًا للجزئية أو الشرطية أو املانعية أو

االحتمالني يتحقق اإلجزاء, فال يصّح أن جيعل هذا دلياًل على عدم إجزاء 

 الفاقد للجزء أو الشرط, أو الواجد للمانع لو كان االضطرار يف جزء من الوقت.

الصالة يف آخر جزء عبادة مضّيقة كاملضطّر إليه  الفاقد أمَّا لو كان العمل

فعلها مع النّية تقّية, وي ,يتحقق بها االضطرارفإنه مستوعب هلا من الوقت, 

وتصّح ولو كانت فاقدة للجزء أو الشرط, أو كانت مع املانع, وكذلك احلال لو 

 كان االضطرار مستوعبًا للوقت.
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وقد ذكر بعضهم
1
أن االضطرار إىل ترك جزء أو شرط, أو ارتكاب  

قتضي ارتفا  شيء من اجلزئية أو الشرطّية أو املانعّية, ألنها أمور مانع, ال ي

انتزاعّية, تنتز  من األمر باملركب, فال تناهلا يد الوضع والرفع, وإمنا ترتفع 

برفع منشأ انتزاعها, فغاية األمر يف حديث الرفع أنه يرفع األمر باملركب احلاوي 

وانع, وأّما األمر بالفاقد للجزء لتلك الشروط أو األجزاء, واخلالي من تلك امل

أو الشرط, أو الواجد للمانع, فإنه حيتاج إىل دليل آخر غري دليل ذلك املركب, 

فحديث الرفع إمنا يقتضي ارتفا  التكليف عند االضطرار, وليس إثبات تكليف 

 جديد.

ويرد على هذا الكالم أن حديث الرفع تشريع امتناني, هدفه التسهيل 

معاجلة ما يلّم بهم من أمور خارجة عن إرادتهم, وهذا يقتضي أن على العباد, و

تكون املّنة يف رفع املسؤولية عن املخالفة عند إجياد الفاقد للجزء أو الشرط, أو 

الواجد للمانع, وكذلك يف اإلجزاء بهذا الفرد, طاملا أن عنوان االضطرار أو 

 االستكراه حمقق يف البني.

إذا اضطر إىل ترك السورة يف الصالة, من أن املكّلف   فما ذكره

أو غري ذلك من األجزاء والشروط, فإن مقتضى حديث الرفع, هو رفع األمر 

عن اجملمو  املرّكب, ما اضطّر إليه وغريه, ألنه املنشأ النتزا  اجلزئية أو املانعّية, 

كونها يف وبر أو وأّما األمر بالصالة الفاقدة للسورة, أو الواجدة للمانع, ك

صوف ما ال يؤكل حلمه, فهو مما ال ميكن استفادته من احلديث, بل حيتاج إىل 

أمر جديد, فاحلديث يقتضي رفع التكليف عند االضطرار, وال يتكّفل إثبات 

تكليف جديد
2

ما , ليس يف حمله, باعتبار أن املرفو  يف احلديث هو عنوان 

العمل الفاقد للجزء, أو الشرط, أو , وهو عنوان كلي, يشمل اضطروا إليه

                                                           

 .238, ص5. التنقيح يف شرح العروة الوثقى )م. س(: ج1

 .238, ص5ج. التنقيح يف شرح العروة الوثقى )م. س(: 2
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الواجد للمانع, باعتباره مصداقًا ملا اضطروا إليه, وبالتالي ال يصّح ما استظهره 

  من أن املرفو  فقط هو األمر باملركب, وأن العمل املضطر إليه هو جمرد

إذا صورة للعمل, وليس حقيقته, بعد اضطراره لإلتيان به ناقصًا, أو مع املانع 

بالنّية, وال حرمة يف هذا لرتفع حبديث الرفع, ألن احملّرم هو  ن مقرتنًامل يك

اإلتيان مبا ليس من الدين على أنه من الدين, وهو ليس حاصاًل هنا, ألنه يأتي 

ويعلم أن ما عمله ليس من دون اقرتان بالنّية, ولعمل لبالناقص على أنه صورة 

العمل من الدين أو ليس منه أن الدين ليتوهم ارتفا  حرمته, والعربة بتقدير 

يكون لغوًا, وهو ال فال يوجد ما يرفع بهذا احلديث, وبالفاعل ال بالرائي, 

ما اضطروا , مما يؤّكد أن املرفو  حبديث الرفع هو عنوان يصّح يف حّقه 

, ورفع كل شيء حبسبه, فريفع عدم اإلجزاء يف موارد النقص أو املانع, إليه

مواردها, أو لنقل: إن حديث الرفع ال يدّل على الفصل بني احلرمة يف يرفع و

لشرط أو اجلزء, أو الواجد للمانع, هذا رفع املسؤولّية, وبني إجزاء الفاقد ل

ليست مرادة من احلديث, السّيما فضاًل عن أن هذه املداقات العقلية غري العرفية 

 إىل سائر املسلمني وليس إىل خواصهم. وأنه موجه منه 
 

 الروايات الخاصة بالتقّيةب. 

التقّية يف كل شيء يضطر  :ما روي من عدة طرق, من قوله  .1

إليه ابن آدم, فقد أحّله اهلل له
1
. 

فتدّل الرواية على أنه تعاىل قد أحّل كل شيء اضطّر إليه ابن آدم, 

وهذا يشمل بعمومه ما كان مضطرًا إليه مما هو حمّرم لنفسه, أو لغريه, فلو اضطّر 

املكّلف إىل شرب اخلمر, أو اإلفطار يف يوم من شهر رمضان, وهي من 

ترك البسملة, وهي من احملّرمات النفسّية, أو اضطّر إىل الصالة مع التكفري, أو 

                                                           

 .18, احلديث220, كتاب اإلميان والكفر, باب التقية, ص2أصول الكايف )م. س(: ج. 1
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 احملّرمات الغريّية, فهذا كله مما أحّله اهلل له.

أن احللّية املذكورة  فقد أحّله اهلل له :وقد استدّل بعضهم بقوله 

تعين عدم اشرتاط الصالة الواجبة املضطر إليها بعدم التكّتف, أو بعدم ترك 

الشرط, أو الواجدة البسملة وما شابه, وعليه جتب الصالة الفاقدة للجزء أو 

 للمانع.

بأن الظاهر من الصحيحة أن كل عمل واعرتض على هذا االستدالل 

كان حمّرمًا بأي عنوان من العناوين املفروضة, ]كاإلبطال من جهة فقد الشرط أو 

اجلزء[, تزول عنه حرمته بواسطة التقّية, فيصري العمل املعنون بذلك العنوان 

ال أن احلّلية توجب التغّير والتبّدل يف موضوعهامتَّصفًا باحلّلية ألجلها, 
1

 ,

لوضوح أن احلكم ال يكون حمققّا ملوضوعه, وال مغّيرًا له
2
. 

ويرتّتب على هذا االعرتاض صريورة إبطال الصالة حملاًل, ال أن الواجب 

على املكلَّف هو الصالة الفاقدة للشرط أو اجلزء, أو مع املانع, فال ميكن التمّسك 

لصحيحة لرفع اجلزئّية, أو الشرطّية, أو املانعّية, نعم تفيد تلك الروايات رفع بهذه ا

 احلرمة النفسّية, فال حرمة يف شرب اخلمر اضطرارًا.

وقد استند صاحب االعرتاض
3
يف تصحيح ما ذهب إليه من عدم  

التمّسك بالصحيحة لرفع اجلزئّية والشرطّية واملانعّية, إىل أن العمل املرّكب 

ترتبط أجزاؤه وشروطه وعدم موانعه, وال يوجد إال بوجود مجيع ما أخذ فيه, 

فإذا عجز املكلَّف عن إتيان شيء منها, سقط األمر باملرّكب؛ لعدم القدرة على 

لك بناًء على وجود إطالق يف أدّلة اجلزئّية والشرطّية واملانعّية يشمل امتثاله, وذ

                                                           

 . موضوعها: املوضو  املتقى به.1

 .274, ص5( )م. س(: ج. التنقيح يف شرح العروة الوثقى )تقريرًا ألحباث اإلمام اخلوئي 2

 .277-276, ص5. م. ن: ج3
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اعتبارها يف حاليّت االختيار واالضطرار, وإذا سقط األمر باملرّكب للعجز عنه, 

مل يبق معنى لالضطرار إىل ترك بعض أجزائه وشرائطه, أو إىل فعل شيء من 

 احلرمةّية واالضطرار يرفعان موانعه, للتمّكن من ترك العمل كّله, وعليه, فالتق

النفسّية املرتتبة على ترك الواجب املرّكب عند االضطرار إىل ترك شيء من 

أجزائه وشرائطه, وأمَّا اجلزئّية والشرطّية واملانعّية, فغري مرتفعة؛ لعدم حتقق 

 االضطرار إىل تركها, أو القيام باملانع للتمكن من ترك العمل رأسًا.

, يشمل التكاليف الغريّية فقد أحّله اهلل له :فإذا قيل: إن قوله 

من اجلزئّية والشرطّية واملانعّية, فيدّل على وجوب العمل الفاقد للشرط أو 

 اجلزء, أو الواجد للمانع؛ لتحقق االضطرار إىل ذلك.

فإنه يعرتض عليه بأن احلكم ال يكون حمققًا ملوضوعه, فكيف يعقل أن 

كم باحلّلية حمقِّقًا لالضطرار إىل العمل الفاقد للجزء أو الشرط, يكون احل

لصريورته مطلوبًا بعد حلّيته, مع أنه ميّثل موضو  احلكم بها, وهو من أخذ 

 املتقدم باملتأخر, وهو خلف !.

 وجياب على االعرتاض املتقدم بثالث إجابات:

ملانعية يشمل إن اّدعاء وجود إطالق يف أدّلة اجلزئّية والشرطية وا .1

اعتبارها يف حاليّت االختيار واالضطرار عهدته على مدَّعيه, فال أقّل من أن 

التكليف مشروط بالقدرة, وال قدرة على فعل اجلزء أو الشرط أو ترك املانع مع 

االضطرار إىل الفاقد للجزء أو الشرط أو الواجد للمانع, وهذا يكفي يف تصوير 

طالق املّدعى, مضافًا إىل حاكمية قوله تعاىل: مقّيد لّبي مينع من حصول اإل

...           ...  ]وقوله ]احلج , : ال ضرر وال

, على اإلطالقات املفرتضة يف أدّلة اجلزئية واملانعية, ضرار يف اإلسالم

 واحلكومة حنو من التخصيص.
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من أن العمل املركب ترتبط أجزاؤه وشروطه  كما أن ما ذكره 

وعدم موانعه, وال يوجد إال بوجود مجيع ما أخذ فيه, إمنا يتّم يف املركبات 

احلقيقية, ومن املعلوم أن أجزاء العبادات وشرائطها, ولو كان هلا حتقق يف 

الواقع اخلارجي عند اإلتيان بها, إال أن األصل فيها هو اجلعل واالعتبار, وهو 

يد املوىل جّل شأنه, وميكن افرتاضه على حنوين, يرتبط أحدهما حبال ب

لسقوط األمر باملركب, وما  االختيار, واآلخر حبال االضطرار, فتصويره 

بناه عليه من الكالم, ميكن املناقشة فيه إلمكان تصوير ارتفا  اجلزئية والشرطية 

 اإلطالق املّدعى. واملانعية يف املركب حال االضطرار, أو للمنع من وجود

إن املداّقة العقلية يف البحث يف النصوص الشرعية بهذه الطريقة غري  .2

السّيما العرفية ليست سديدة, فالفهم العريف هو األساس يف أمثال هذه القضية, 

وهو وأن هذه النصوص موجهة أساسًا إىل عموم املكّلفني وليس إىل فقهائهم, 

العمل الفاقد للجزء أو الشرط, وإن اهلل تعاىل قد يرى أن املكلَّف مضطر للقيام ب

, غري فقد أحّله اهلل له :قبل االمتثال منه بذلك, إذ ال معنى لقوله 

ذلك, ألن القول بأنه لو جاء بالعمل فاقدًا للجزء أو للشرط, سيكون عليه 

إعادته يف الوقت, أو قضاؤه خارجه حتى لو كان مقرونًا بالنّية, سيجعل قصد 

قرب به لغوًا, وكذلك إن جاء به دون نّية فإنه سيكون باطاًل, ولكنه ليس الت

حرامًا, وعليه, فما الذي أحّله اهلل تعاىل بهذا احلديث مع عدم وجود حرمة يف 

أحد الفرضني, ومع لغوية قصد التقرب يف اآلخر, والتكلف بتصوير حرمة 

أن تقسيم احلرمة خارجة عن ظهور الرواية لو فرض إمكانه, غري سديد, كما 

إىل نفسية وغريية ال خيرج الرواية عن إرادة مفهومها الكلي اجلامع لقسميها؛ 

, يشمل بعمومه ما التقّية يف كل شيء يضطر إليه ابن آدم :كما أن قوله 

كان حمرمًا أو واجبًا نفسيًا, وما كان حمرمًا أو واجبًا غرييًا, فيشمل مثل الشرط 

 إال إذا دّل دليل خاص على خالف ذلك, وال دليل.أو اجلزء, أو املانع, 
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إن فرض التمّكن من ترك العمل رأسًا؛ لعدم القدرة على اإلتيان  .3

بسائر أجزائه وشرائطه وسقوط التكليف به, وبالتالي انتفاء االضطرار إىل 

األجزاء والشرائط, خمالف لفرض االضطرار, فالرواية إمنا تريد أن تتحدث عن 

 طّر إليه املكّلف, وهو اإلتيان بالفاقد للجزء أو الشرط.إباحة ما اض

أّما لو كان املكلَّف متمّكنًا من عدم اإلتيان باملرّكب رأسًا, فإنه ال 

يكون مضطرًا, وهو خارج عن حمل البحث, كما أن افرتاض جميئه بصورة 

فقد أحّله اهلل  :العمل دون قصد القيام به على حقيقته, خمالف لقوله 

إذ ال حرمة لإلتيان بصورة صالة فاقدة لبعض أجزائها وشرائطها إذا مل  ,له

 يقصد منها أنها الصالة املفروضة.

وبالتالي فإن وجود معنى معقول للرواية, إمنا هو يف كونها رافعة للحرمة 

النفسية والغريية, وداّلة على وجوب العمل الفاقد للشرط أو اجلزء, أو الواجد 

قّدم على تلك ا يطابق الفهم العريف للرواية, ويرار, وهو مللمانع, عند االضط

 املداقات العقلية غري العرفية لو فرض صحة احتماهلا.

أن احلكم ال يكون حمققًا من  مضافًا إىل املناقشة فيما ذكره 

ملوضو  نفسه, فكيف يعقل أن يكون احلكم باحللّية حمققًا لالضطرار الذي هو 

موضوعه
1

إننا نسّلم بالشق األول من كالمه, وهو أن احلكم ال  , فإننا نقول:

حيقق موضوعه, لرتّتب احلكم عليه, فال يعقل كونه حمققًا له, ولكننا ال نسّلم 

بالشق الثاني من كالمه, فاحلّلّية ليست هي اليت أوجدت االضطرار إىل العمل 

و الذي ترّتبت الفاقد للجزء أو الشرط, أو الواجد للمانع, إّنما االضطرار إليه ه

عليه تلك احللّية كما هو ظاهر الرواية, فلوال االضطرار الرتكب املكلَّف حرامًا 

بإبطاله لعمله القاصد إلقامته على حقيقته بإجياده للمانع, أو إنقاصه للشرط أو 
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 اجلزء, وظاهر احلديث أن االضطرار هو املوجد للحلّية وليس العكس.

بناؤه على وجود اضطراَرين, أوهلما  ومنشأ اإلشكال يف كالمه 

من الظامل, وقد أسقطه بسقوط األمر باملركب؛ الضطراره إىل ترك اجلزء أو 

الشرط, وثانيهما مّما صوَّره من حلّية إبطال املركب برتك جزئه أو شرطه, وهو 

ما يصبح بعد احللّية مضطرًا إليه, فإذا قلنا بداللة احلديث على إجزاء الفاقد, 

يف حمذور تقّدم احلكم على موضوعه, لبنائه على تقّدم احللّية على وقعنا 

 االضطرار.

االضطرار املتعّلق بالظامل  ولكن حقيقة املسألة هي كما قّدمنا, من أن

ب عندما يلجئنا إىل القيام بالفعل الفاقد للجزء أو الشرط, األمر باملرّك ُطسِقال ُي

اإلبطال ليبين على حليته حتقق  أو الواجد للمانع, وال يرفع احلديث حرمة

شبيه بإحياء  االضطرار إىل العمل الفاقد للجزء أو الشرط, فما ذكره 

املّيت, أو إعادة املعدوم, إذ بعد ما افرتضه من سقوط التكليف باملركب لعدم 

القدرة على استيفاء أجزائه وشرائطه, مل يعد هنالك تكليف ليقال حبلّية إبطال 

إمنا  إىل العمل الفاقد, وبعبارة أخرى: إن ما ذكره  املركب واالضطرار

يعين أن االضطرار يؤدي إىل عدم االضطرار, باعتبار أن االضطرار إىل العمل 

الفاقد للجزء أو الشرط يؤدي إىل سقوط األمر بالعمل املركب, فيسقط به 

 ن يكون وجود الشيء مقتضيًااالضطرار إىل ترك اجلزء أو الشرط, ومن احملال أ

لعدمه, السّيما وأن املكّلف عامل حبقيقة احلال, وأن ما يأتي به اضطرارًا ليس 

هو املأمور به شرعًا لوال االضطرار, فعندما يأتي بالصورة إمنا يأتي بها لدفع 

الضرر ودون نّية التقرب, فال جيعلها من الدين ليقال إن اإلتيان بها حمّرم, وإن 

 الذي رفعه هو احلديث.

تقّدم صحة ما ذهبنا إليه من أن العمل املضطر إليه إلكراه  ويظهر مما
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الظامل, والفاقد للجزء أو الشرط, أو الواجد للمانع, هو موضو  اإلجزاء, 

يراد منه ذلك, فإن حلّية كل شيء حبسبه, وال  فقد أحّله اهلل له :وقوله 

على ذلك, فما ال يساعد إال  أحّلهمعنى هلا هنا إال إجزاؤه, وعود الضمري يف 

من افرتاض وجود اضطرار ثاٍن غري األول, ينشأ عن احللّية,  ذهب إليه 

 واضح البطالن.

لو كّنا  جتريالسابقة إمنا  أن كل املناقشاتوالبّد من اإلشارة هنا إىل 

حنن والرواية املذكورة دون النظر إىل أية رواية أخرى يظهر منها وجوب املرّكب 

, عند عدم التمّكن من اإلتيان به تاّمًا, كما يدّل عليه الفاقد للجزء أو الشرط

ال تد  الصالة على حال :قوله 
1

 , وما شابهه.

... ما صنعتم من شيء,  :صحيحة أبي الصباح عن الصادق  .2

أو حلفتم عليه من ميني يف تقّية, فأنتم منه يف سعة
2
. 

ميني يف  ... ما صنعتم من شيء, أو حلفتم عليه من :فإن قوله 

, يشمل إتيان العمل فاقدًا جلزئه أو شرطه, أو واجدًا ملانعه, تقّية, وقوله تقّية

 :فأنتم منه يف سعة يعين أن املكلَّف يف سعة من جهة ترك اجلزء أو ,

الشرط, أو اإلتيان باملانع, فال يرتتب عليه إعادة أو قضاء, ألنه ال شّك سيكون 

اء وفعل تلك األجزاء والشروط املخالفة ملا عند يف ضيق لو طلب منه عدم االتق

اآلخرين, وكذلك لو طلب منه إعادة العمل يف الوقت, أو قضاؤه خارجه, 

فيكون تركها تقّية وكذلك إجزاؤها سعة له, وقد ناقش
3
بعضهم يف هذا  
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االستدالل مبناقشات قريبة من مناقشات الرواية السابقة, واجلواب ُيعلم ممَّا 

 تقّدم.

سألته عن رجل كان يصلي فخرج اإلمام وثقة مساعة, قال: م .3

وقد صلَّى الرجل ركعة من صالة فريضة, قال: إن كان إمامًا عدال فليصّل 

أخرى وينصرف, وجيعلهما تطوعًا, وليدخل مع اإلمام يف صالته كما هو, وإن 

مل يكن إمام عدل فلينِب على صالته كما هو, ويصلي ركعة أخرى وجيلس قدر 

يقول: )أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له, وأشهد أن حممدًا عبده  ما

ورسوله(, ثم ليتّم صالته معه على ما استطا , فإن التقّية واسعة, وليس شيء 

من التقّية إال وصاحبها مأجور عليها إن شاء اهلل
1
. 

تدّل الرواية على أن املكلَّف إذا شر  بصالته وصّلى دون الركعتني 

فردًا, ثم انعقدت الصالة مجاعة خلف إمام عادل, فإن عليه أن يتمها ركعتني من

وجيعلها تطّوعًا, ويشر  بالفريضة مجاعة, وأّما إذا مل يكن اإلمام عاداًل, فإنه يتّم 

الركعتني ويتشهد وال يسّلم, ثم يتابع يف إكمال صالته مع اإلمام غري العادل, 

 تطيع, للمحافظة على ظاهر اجلماعة.ويأتي من األجزاء والشرائط مبا يس

فإن  :ويدّل ذيلها أيضًا على صحة هذه الصالة من جهة قوله 

, وليس معنى الوسع هنا إال اإلجزاء, فالصالة تقّية بنقص بعض التقّية واسعة

على ذلك  األجزاء والشرائط, جتزي عن التاّمة؛ ملكان التقّية, ثم أّكد 

 .التقّية إال وصاحبها مأجور عليها إن شاء اهللوليس شيء من بقوله: 

وقد ناقش بعضهم يف داللة ذيل الرواية على اإلجزاء, من جهة أن 

األجر والثواب على العمل شيء, واالكتفاء به وإن كان فاقدًا لبعض األجزاء 
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والشرائط تقّيًة شيء آخر
1
. 

 -الثانية يف احلالة  وجوابه العودة إىل سياق الرواية, فإن اإلمام 
فلينِب على صالته كما هو, ويصلي ركعة أخرى, قال:  -اإلمام غري العادل 

شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له, وأشهد أن وجيلس قدر ما يقول: أ

, فإنَّ أْمَره بالبناء على , ثم ليتّم صالته معه على ما استطا حممدًا عبده ورسوله

صالته, يعين أن يكملها على أنها فريضة كما شر  بها, وَأْمَره بإمتامها معه هو 

أيضًا كذلك, وال شّك أن اإلمتام معه إمتام للفريضة مع التظاهر باجلماعة, يشهد 

, ومعناه أن عليه أن يأتي من الشرائط واألجزاء على ما استطا  :له قوله 

ا , ولو كانت تلك الصالة ليست من الفريضة, وال اعتبار هلا, ملا كان مبا استط

هنالك من داٍ  هلذا التعقيب والتأكيد على اإلتيان مبا يقدر عليه من الشرائط 

واألجزاء, ولكان من األحسن أمره للمكلَّف بإكمال الركعتني تطوعًا, والتسليم 

ل القيام بصالة ال فائدة منها, خمتصرًا مع التشهد, والتظاهر بإكمال الصالة, بد

ثم ما فائدة ذلك التنبيه واحلرص على ذلك لو مل تكن تلك الصالة جمزية 

 للمكلَّف ؟!.

 مساعةنعم ميكن اإلشكال يف سندها من جهة اإلضمار, ومن جهة 

 عند َمْن يشرتط يف حجية خرب الواحد رواية العدل اإلمامي عن مثيله.

هارون بن مسلم, عن مسعدة بن عن علي بن إبراهيم, عن  .4

إن املؤمن إذا أظهر اإلميان ثم : -يف حديث  - صدقة, عن أبي عبد اهلل 

ظهر منه ما يدل على نقضه, خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضًا, إال أن 

يدعي أنه إمنا عمل ذلك تقّية, ومع ذلك ينظر فيه, فإن كان ليس مما ميكن أن 

تكون التقّية يف مثله, مل يقبل منه ذلك, ألن للتقّية مواضع, َمْن أزاهلا عن 
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له, وتفسري ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم  مواضعها مل تستقم

وفعلهم على غري حكم احلق وفعله, فكل شيء يعمل املؤمن بينهم ملكان التقّية 

مما ال يؤدي إىل الفساد يف الدين فإنه جائز
1
. 

فكل شيء يعمل املؤمن بينهم ملكان  :وحمّل االستدالل قوله 

, فهو يشمل بعمومه احملرمات  الدين فإنه جائزالتقّية مما ال يؤدي إىل الفساد يف

النفسية والغريية على السواء, فقد يتعلق الفعل بارتكاب حمرم نفسي, كشرب 

اخلمر تقّية, وقد يتعلق مبحرم غريي, كالصالة مع التكّتف, أو الفاقدة لشرط 

أو جزء, كالصالة دون البسملة, أو دون اجلهر بها, أو مع السجود على 

أو ما شابه, بناًء على أنه يأتي بها أداء لفرضه كما يقتضيه توصيفها  امللبوس

باحملرم الغريي, وتوصيفه لذلك الفعل بأنه جائز إذا مل يؤِد إىل فساد يف الدين, 

 يدّل على صحة الفعل وإن كان فاقدًا لشرطه أو جزئه, أو مقرتنًا مبانع.

واعُتِرَض على ذلك
2
ل, كان ظاهره بأن اجلواز إذا أسند إىل الفع 

اجلواز النفسي دون الغريي, وبالتالي فإن الرواية تشري إىل احملرمات النفسية دون 

 الغريية من األجزاء والشروط واملوانع, اليت هي حمل الكالم يف اإلجزاء.

وُيرّد بأنه خمالف لظاهر الرواية, إذ هي تتحدث عن العمل املضطر إليه 

فكل شيء  :ضى العموم يف قوله املخالف ملا عليه املذهب, وهو مقت

, ويشمل ما يكون حمرمًا نفسًا أو غرييًا, وقد استثين ما يلزم يعمل املؤمن بينهم

منه فساد يف الدين, ألن التقّية حكم امتناني, وال مّنة مبا يفسد الدين, فالبّد من 

, فهو مرتبط بالعموم, وبيان حلكم فإنه جائز :استثنائه, وأّما قوله 

املؤمن, فلو أتى بعبادته فاقدة جلزء أو شرط, أو واجدة ملانع, تقّية, فإن  عمل
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 حكمها هو اجلواز, وال يتعقل معنى للجواز  هنا إال اإلجزاء.

كما اعرتض أيضًا بأن املراد من اجلواز يف الرواية, إمنا هو جواز نفس 

حتى يقال أنه  التقّية, ال جواز الفعل املتقى به, فال داللة هلا على جواز الفعل

أعّم من اجلواز النفسي والغريي
1

, وهذا االعرتاض كسابقه, ال وجه له, ولعّله 

, فالرواية تصرح صارخة بأعلى صوتها بأن اجلواز متعلق عثرة قلم منه 

فكل شيء يعمل املؤمن بينهم ملكان التقّية بالفعل املتقى به, فانظر إىل ذيلها: 

, فإنه ال إشكال يف عود الضمري ين فإنه جائزمما ال يؤدي إىل الفساد يف الد

املتصل إىل عمل املؤمن, أي إىل الفعل املتقى به, فالرواية كسابقاتها, داّلة على 

 اإلجزاء.

روايات املداراة وحسن املعاشرة, وتوجد يف املقام عدة روايات  .5

 متقاربة الداللة, منها:

حممد بن علي بن احلسني بإسناده عن محاد بن عثمان, عن أبي عبد 

أنه قال: من صلى معهم يف الصف األول كان كمن صلى خلف  اهلل 

يف الصف األول رسول اهلل 
2
. 

إذا صليت معهم غفر لك بعدد من  :قال: وقال الصادق 

خالفك
3
. 

: يا إسحاق أتصلي قال لي أبو عبد اهلل عن إسحاق بن عمار قال: 

معهم يف املسجد ؟, قلت: نعم, قال: صل معهم فإن املصلي معهم يف الصف 
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 .2, حديث299للتقية والقيام يف الصف األول معه, ص



   376 

األول كالشاهر سيفه يف سبيل اهلل
1
. 

قال:  وبإسناده عن حفص بن البخرتي, عن أبي عبد اهلل 

 حيسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت ال تقتدي بهم مثل ما حيسب لك, إذا

كنت مع من تقتدي به
2
. 

أمحد بن حممد, عن علي بن احلكم, عن هشام الكندي قال:  عن

 مسعت أبا عبد اهلل  يقول: إياكم أن تعملوا عماًل نعيَّر به, فإن ولد السوء

يعري والده بعمله, كونوا ملن انقطعتم إليه زينًا, وال تكونوا عليه شينًا, صّلوا يف 

نكم إىل شيء من عشائرهم, وعودوا مرضاهم, واشهدوا جنائزهم, وال يسبقو

اخلري فأنتم أوىل به منهم, واهلل ما عبد اهلل بشيء أحب إليه من اخلبء, قلت: 

وما اخلبء ؟, قال: التقّية
3
. 

, عن ابن حمبوب, عن عبد احملاسنأمحد بن أبي عبد اهلل الربقي يف 

يقول: أوصيكم بتقوى اهلل عزَّ  مسعت أبا عبد اهلل اهلل بن سنان قال: 

وجّل, وال حتملوا الناس على أكتافكم فتذّلوا, إن اهلل تبارك وتعاىل يقول يف 

... كتابه:        ...  ]ثم قال: عودوا مرضاهم, واشهدوا ]البقرة ,

جنائزهم, واشهدوا هلم وعليهم, وصّلوا معهم يف مساجدهم ... 
4
. 

وداللة هذه الروايات على اإلجزاء مما ال يقبل املناقشة, خصوصًا بعد 

                                                           

, استحباب حضور اجلماعة خلف من ال يقتدى به 5, أبواب صالة اجلماعة, باب 8. م. ن: ج1

 .7, حديث301للتقية والقيام يف الصف األول معه, ص

, استحباب حضور اجلماعة خلف 5, أبواب صالة اجلماعة, باب 8شيعة )م. س(: ج. وسائل ال2

 .3, حديث299من ال يقتدى به للتقية والقيام يف الصف األول معه, ص

 .2, حديث 219, باب وجوب عشرة العامة بالتقّية, ص16. م. ن: ج3

ن ال يقتدى به , استحباب حضور اجلماعة خلف م5, أبواب صالة اجلماعة, باب 8. م. ن: ج4

 .8, حديث301للتقية والقيام يف الصف األول معه, ص
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, واألخرى تنزيل إحدى تلك الصلوات منزلة الصالة خلف رسول اهلل 

 منزلة اجلهاد يف سبيل اهلل ... إخل.

االستدالل بالسرية: فقد جرت العادة يف زمن أئمة أهل البيت . 6

  على اإلتيان ببعض األعمال تقّيًة, مع فقد شرط أو جزء, أو وجود

القول بوجوب إعادة العمل أو قضائه, مع كثرة  مانع, ومل ينقل عنهم 

 االبتالء باألعمال املتقى بها يف تلك األيام.

إن مل أكن وقد سئل عن اإلمام:  وما روي عن اإلمام الصادق 

: ال, صّل قبله أو بعده, قيل له: أفأصلي أثق به, أصلي خلفه وأقرأ ؟, قال

خلفه وأجعلها تطوعًا ؟, قال: لو ُقِبَل التطّو  لقُبلت الفريضة, ولكن اجعلها 

سبحة
1

, فهي إمَّا ضعيفة سندًا, أو خارجة عن حمّل الكالم ختّصصًا, لورودها 

يف الصالة خلف َمْن ال يوثق بدينه بشكل عام, أي غري العادل, فال يوجد ما 

دّل على كونها تقّية, أو حيتمل فيها احلمل على االستحباب ال سّيما وإن ي

, عن عبد اهلل بن سنانبعضها يظهر منه صحة الصالة معهم, كصحيحة 

ما ِمْن عبد يصلي يف الوقت ويفرغ, ثم يأتيهم ويصلي أنه قال:  الصادق 

لها رواية , ومثمعهم وهو على وضوء, إال كتب اهلل له مخسًا وعشرين درجة

عمر بن يزيد
2

, وهما ظاهرتان يف صحة الصالة خلفهم, وإال فأّي معنى 

وكان على وضوء :لقوله 
3
ثم يأتيهم  :؟, فإن املراد من قوله  

                                                           

من أبواب صالة اجلماعة, باب استحباب إيقا  الفريضة قبل املخالف أو بعده  6, باب 8. م. ن: ج1

 .5, حديث303وحضورها معه, ص

ة قبل من أبواب صالة اجلماعة, باب استحباب إيقا  الفريض 6, باب 8. وسائل الشيعة )م. س(: ج2

 .2و  1, حديث302املخالف أو بعده وحضورها معه, ص

. املوسوي اخلميين, روح اهلل, الرسائل )جزأين يف جملد واحد(: مؤسسة إمساعيليان للطباعة والنشر 3

 .199, حبث التقّية, ص2هـ, ج1385والتوزيع, قم, إيران, ربيع األول 
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أنه يصلي مجاعة معهم, واشرتاط كونه على  ,ويصلي معهم وهو على وضوء

وضوء لتصّح صالته, وأّما كتابة مخس وعشرين درجة له بها, فإمنا هو 

إلعادتها مجاعة, وملا فيها من األلفة والوحدة بني املسلمني, وهو من تقّية 

 املداراة.

لوال أن بين أمية وجدوا من يكتب  :وأّما املروي عن الصادق 

الفيء, ويقاتل عنهم, ويشهد مجاعتهم, ملا سلبونا حقنا, هلم, وجييب هلم 

ولو تركهم الناس وما يف أيديهم ما وجدوا شيئًا إال ما وقع يف أيديهم
1

, فيدّل 

على أن حضور مجاعتهم معونة هلم على ظلمهم, ومشاركة هلم يف سلب حق 

, فالصالة خلفهم وخلف والتهم باطلة, ولو أقيمت بنّية أهل البيت 

ة كانت حرامًا, ألنها من التقّرب بالفرد املبغوض مع العلم بذلك, ولكن الصال

الرواية تتحدث عن الصالة خلفهم بنحٍو عام ال للتقّية, فهي تشري إىل احلكم 

 أي عنوان ثانوي كالتقّية.أن يطرأ عليه األولي لتلك الصالة دون 

 لزوم حتقق صورة العمل. 2

به تقّية إمنا هو يف إجزاء العمل الفاقد إن الكالم يف إجزاء العمل املأتي 

للجزء أو الشرط أو الواجد للمانع, فال يشمل حالة عدم اإلتيان بالعمل برمته؛ 

لعدم وجود ما يوجب اإلجزاء, وهذا من املتسامل عليه عند مجيع الفقهاء, 

وكذلك يف إجزاء األعمال اليت ال يضّر فقدها للجزء أو الشرط املتقى به يف 

يف نظر  عملورتها عرفًا أو شرعًا, حبيث يعترب الفاقد املأتي به حمققًا للحتقيق ص

 العرف أو بنص الشر .

وبعبارة أخرى: إن الكالم يف اإلجزاء إمنا هو يف األعمال اليت حتفظ 

على ما قام به املكلَّف عرفًا صورتها مع فقد الشرط أو اجلزء, حبيث ينطبق 

                                                           

 .4, حديث 106هم, ص, باب عمل السلطان وجوائز5. أصول الكايف )م. س(: ج1
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, ولعّله مما يسهل وضوء, صالة ... إخل -العنوان اخلاص بالتكليف اضطرارًا 

مؤونة البحث وجود بعض الروايات اليت يظهر منها إجزاء العمل الفاقد للجزء أو 

الشرط, أو الواجد للمانع, كالروايات املتعلقة ببعض الصلوات حال االضطرار 

كالصالة مع الغسل يف الوضوء منكوسًا, أو مع التكّتف, أو مع ترك القراءة 

مام الفاقد للشرائط, فإن ظاهر تلك الروايات هو صحة تلك الصلوات خلف اإل

مع احلفاظ على عنوان الصالة رغم املخالفة للوظيفة األولية, وحبيث يقال إنه 

لوال تلك الروايات اخلاصة ملا كان هنالك جمال للقول باإلجزاء يف مثل تلك 

مدلول األدلة العامة  السّيما مع اخلالف يفاحلاالت؛ ألنه على خالف القاعدة, 

ما توجبه األدلة العامة من الرفع إمنا هو رفع املسؤولية وذهاب بعض إىل أن 

عن العمل املتقى به, وهو غري اإلجزاء, مما يعين  -أي احلرمة  -واملؤاخذة 

ىل األدلة اخلاصة من الرواية أو السرية أو ضرورة التوجه يف البحث أواًل إ

لفقهاء يف حجية مباٍن لباشر, مع التوجه إىل وجود اإلمجا , وهو طريق سهل وم

الرواية, وقيام اإلمجا , وحتقق السرية, مما يكون سببًا الختالف الفتوى, وهو 

ىل األدلة العامة, وهو ما حيتاج إىل من تفاصيل تلك البحوث, وثانيًا إ ما يظهر

 مناقشات دقيقة, عرفية وشرعية, وهو حمل كالمنا يف هذا البحث.

اخرتت االبتعاد عن مسائل الصالة لكثرة الروايات اخلاصة  لذلك

الواردة فيها عدا مسألتني أو ثالث اختلفت رواياتها, مع اليقني بقيام سرية 

, املتشرعة على إجزاء الصالة الفاقدة للجزء أو الشرط ومبرأى من األئمة 

سد الصوم أو لذا سأبدأ بالصوم, وأنه هل اإلفطار يف جزء من النهار اضطرارًا يف

ال ؟, فهل يلحق هذا الفرض برتك الواجب رأسًا فال جيزي عن الواجب بوجه, 

 أو أنه من اإلتيان بالعمل الفاقد للجزء وهو جمٍز عن العمل التام ؟.

وحتديد املوقف هنا خيتلف باختالف تصويرنا حلقيقة الصوم, وأنه هل هو 

لنّية حبيث يعترب اإلمساك يف مجيع اإلمساك عن املفطر من طلو  الفجر إىل الليل مع ا
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اآلنات عماًل واحدًا, فلو حصل ارتكاب املفطر يف آن ولو اضطرارًا ذهبت صورة 

الصوم, وهو ما تدّل عليه رواية داوود بن احلصني عن رجل من أصحابه, عن أبي 

إني دخلت عليه أنه قال وهو باحلرية يف زمن أبي العباس:  عبد اهلل الصادق 

وقد شكَّ الناس يف الصوم وهو واهلل من شهر رمضان, فسلمت عليه, فقال: يا أبا 

عبد اهلل: أصمت اليوم ؟, فقلت: ال, واملائدة بني يديه, قال: فادن فكل, قال: 

فدنوت فأكلت, قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك, فقال الرجل ألبي عبد 

ن ؟, فقال: إي واهلل أفطر يومًا من شهر : تفطر يومًا من شهر رمضااهلل 

رمضان أحّب إليَّ من أن يضرب عنقي
1
. 

والرواية مع غض النظر عن املناقشة يف سندها تدّل على أّن املطلوب يف 

الصيام هو اإلمساك يف جممو  الزمان املعترب من حيث اجملمو , وإّن ترك 

من جهة ترك املأمور به اإلمساك عن املفطر حلظًة ما يوجب اإلخالل باملطلوب 

 رأسًا.

إي واهلل أفطر يومًا من شهر رمضان أحّب إليَّ للرجل:  وقوله 

قد اعترب أّن ما فعله  , ظاهر يف لزوم القضاء, فإنه من أن يضرب عنقي

 تقّية هو من ترك العمل رأسًا؛ لذا يلزمه القضاء.

لت قال: دخ وكذلك تدّل عليه مرسلة رفاعة عن أبي عبد اهلل 

على أبي العباس باحلرية فقال: يا أبا عبد اهلل, ما تقول يف الصيام اليوم ؟, فقال 

: ذاك إىل اإلمام, إن صمت صمنا, وإن أفطرت أفطرنا, فقال: يا غالم عليَّ 

باملائدة, فأكلت معه وأنا أعلم واهلل أنه يوم من شهر رمضان, فكان إفطاري 

                                                           

من أبواب ما ميسك عنه الصائم, باب  57, كتاب الصوم, باب10. وسائل الشيعة )م. س(: ج1

 .4, حديث132جواز اإلفطار للتقّية واخلوف من القتل وحنوه وجيب القضاء, ص
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نقييومًا وقضاؤه أيسر عليَّ من أن يضرب ع
1
. 

قد اعترب  وتفرق عن األوىل يف أنها صرحية يف لزوم القضاء وأنه 

 أن ما فعله تقّية آنًا ما هو من ترك العمل رأسًا.

فنحن هنا أمام دليلني على عدم اإلجزاء, إمَّا االستناد إىل الروايتني 

املفطر يف املذكورتني, وأمَّا اللجوء إىل حتديد ماهية الصوم وبيان أنه اإلمساك عن 

 جممو  الوقت من حيث اجملمو .

أّما الروايتان فقد جرت اخلدشة فيهما باإلرسال, فمن عاجل هذا 

اإلشكال كانتا لديه دلياًل على أن املعترب يف الصوم هو اإلمساك يف مجيع 

اآلنات, من طلو  الفجر إىل دخول الليل, وبعبارة أخرى هو اإلمساك يف 

 ضطرارًا لزمه القضاء.اجملمو , فمن أفطر يف آن ا

وأّما من مل يتم لديه العالج, فإن بإمكانه استنباط ذلك من مالزمات 

بعض أحكام الصوم املتسامل عليها, كإمجاعهم على أن من متضمض أثناء 

الصوم لرتطيب فمه أو إلزالة الرائحة منه فوصلت قطرة إىل حلقه فإنه قد أفطر 

 -  شّك أن إمجاعهم على الالزمويلزمه القضاء, وغريها من املسائل, وال

, أو من املضامني اللغوية -الفطر  - إمجاٌ  على امللزوم -لزوم القضاء 

حيث ورد فيها أن اإلفطار يف حتى لو مل نقل بصحتها, حبسب منطوق الرواية, 

ليوم من شهر رمضان, فإن عباراتها حتى لو مل تكن صادرة عن اإلمام  إفطاٌر آٍن

  واملركوز يف أذهان  ند املتشرعةما هو السائد عكي أنها حتفإنه ال شّك يف

العامة من أن َمْن أفطر يف آٍن ولو اضطرارًا فقد صار مفطرًا, ألن الصوم عمل 

 وأواحد, وهو اإلمساك يف مجيع اآلنات, وإال لزم على اإلمام البيان 

                                                           

من أبواب ما ميسك عنه الصائم, باب  57, كتاب الصوم, باب10. وسائل الشيعة )م. س(: ج1

 .5, حديث132طار للتقّية واخلوف من القتل وحنوه وجيب القضاء, صجواز اإلف
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 ركة:, وكذلك من الرجو  إىل اآلية املباالتصحيح, ومع عدمه يثبت ما ذكرناه

            ...                          

                    ...  ]فإن قوله تعاىل:]البقرة ,   

       ...  ]يظهر منه اعتباره عماًل واحدًا هو االمتنا  عن ]البقرة ,

...  املفطر مع النّية يف جممو  اآلنات, وإّن قوله تعاىل:         

 ...  ]ليقال , ال يراد منه اإلشارة إىل وجود صيام ناقص وصيام تام, ]البقرة

إن الصيام يصدق على االمتنا  عن املفطر مع النّية ولو يف جزء يف النهار, إمنا 

أراد جّل شأنه التأكيد على لزوم البقاء على الصيام إىل الليل, ألن اجلو  

والعطش يدفعان الصائم إىل اإلسرا  يف فطره فال يتحّرى دخول الليل مبا فيه 

ر أجزاء النهار, ويف اآلية الكرمية بيان ره واقعًا يف أواخالكفاية, ويكون فط

... :حلدود الصوم, وقوله تعاىل             ...  ]أمٌر  ,]البقرة

 بالبقاء على االمتنا  عن الطعام والشراب إىل دخول الليل.

وقد يقال
1

عليه صوم : إن املفِطر تقّيًة إمنا أفطر يف آٍن من النهار, وجيب 

يف  بقية اآلنات, ألنه مأمور باإلمساك عن املفِطر يف مجيعها, فال جيوز له تناوله

ن االضطرار, وال يف الزمن السابق عليه وإن قطع بقية النهار بعد انقضاء زم

حبدوثه بعده, لعدم حتقق االضطرار يف تلك اآلنات, وبالتالي ال يكون حاله 

هو عدم فالصحيح يف حقه بعدم اإلجزاء, العمل رأسًا ليقال  حال َمْن ترك

وجوب القضاء فيما إذا أفطر تقّيًة يف نهار شهر رمضان لثبوت اهلالل عند ذي 

سلطان خمالف له يف املذهب, ألنه من اإلتيان بالعمل الناقص كما هو واضح, 

 ويكون جمزيًا عن العمل التام.

                                                           

 .303-301, ص5. التنقيح يف شرح العروة الوثقى )م. س(: ج1
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لرعاية حرمة األمر  ويرد عليه أن األمر باالمتنا  يف بقية النهار إمنا هو

اليوم إال آنات مجيع صيام وجوب بالصوم يف هذا الشهر املبارك وال عالقة له ب

وليس عندنا  ليحكم باإلجزاء, فالصوم عمل واحدما خرج منه باالضطرار 

تعلق كل واحد منها بآن فإذا سقط بقيت الوجوبات األخرى يصيامات متعددة 

إذا أفطر مكرهًا خبالف ذلك, إذ قال:  , ولذا أفتى هو نفسه على حاهلا

بطل صومه, وكذا إذا كان للتقّية, سواء كانت التقّية يف ترك الصوم كما إذا 

أفطر يف عيدهم, أم كانت حال أداء الصوم كاإلفطار قبل الغروب, واالرمتاس 

ولكن جيب القضاء -حينئٍذ  -يف نهار الصوم, فإنه جيب اإلفطار 
1
. 

يكفي الضعف يف جواز اإلفطار ولو كان  ال :وكذلك قوله 

حرجًا فيجوز اإلفطار, وجيب القضاء بعد ذلك,  -الصيام  -مفرطًا إال أن يكون 

وكذا إذا أدى الضعف إىل العجز عن العمل الالزم للمعاش مع عدم التمكن من 

غريه, أو كان العامل حبيث ال يتمكن من االستمرار على الصوم لغلبة العطش, 

يهم االقتصار يف األكل والشرب على مقدار الضرورة واإلمساك عن واألحوط ف

الزائد
2
. 

بلزوم القضاء على املفطر تقّيًة وعلى املفطر ضرورًة  فقد أفتى 

لضعف أو عمل ينحصر فيه معاشه, أو من غلبه العطش حبيث ال يقدر على 

يف  حبسب ما أفاده -االستمرار بالصوم, وكان ينبغي عليه يف مجيع هؤالء 

كان  أن يفيت بعدم لزوم القضاء, إال أن وجدانه  -شرحه على العروة 

 يشهد بأن الصيام عمل واحد, وإن جرى يف موضع خبالفه.

ومع ذلك فقد يقال بصحة َمْن أفطر تقّية بعد سقوط القرص, وقبل 

                                                           

, كتاب الصوم, 1, نشر دار الزهراء, لبنان, ج10. اخلوئي, أبو القاسم, منهاج الصاحلني: ط1

 .61, واملسألة 36الفصل الثاني املفطرات, املسألة 

 .61, واملسألة 36, كتاب الصوم, الفصل الثاني املفطرات, املسألة 1ج. م. ن: 2
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ذهاب احلمرة املشرقية, وعدم لزوم القضاء عليه بناًء على إجزاء العمل الفاقد 

أو الشرط مع احلفاظ على صورة العمل, إلمكان ادعاء عدم إفساد للجزء 

اإلفطار تقّية لدى سقوط القرص لصورة الصوم, ألن دخول الليل هو شرط 

لإلفطار عند مجيع املسلمني, عماًل باآلية املباركة, وإمنا االختالف يف حتديده, 

رقية, وأنه هل يكون بسقوط القرص, أوال بّد معه من ذهاب احلمرة املش

والقضية اجتهادّية الختالف الروايات فيها, ويوجد بكال القولني قائل من الُسنَّة 

والشيعة على السواء, وإن كان املشهور عند الشيعة ذهاب احلمرة املشرقية, 

فمن أفطر لسقوط القرص يصدق يف حقه أنه قد أمّت الصيام إىل الليل ولو على 

فيكون حمافظًا والروايات جمرد مرشٍد إليه,  أحد القولني, ألن حتديد الليل عريف,

على صورة الصوم, أو للشك بلزوم االستمرار باإلمساك عن املفطر بعد سقوط 

لكونه من الشك يف تكليف زائد فتجري فيه  القرص إىل حتقق غياب احلمرة املشرقية

, ولكن الصحيح يف هذا الشك بناًء على وحدة الصوم اعتباره شكًا يف الرباءة

املكلف به, وحكمه لزوم االحتياط باإلمساك إىل ذهاب احلمرة املشرقية, وهذا كله 

 إذا مل ننِب على تقديم الروايات اليت تكتفي بسقوط القرص.

ومثل الصيام يف وحدة العمل وعدم اإلجزاء لفقد اجلزء أو الشرط, 

القليل  الطهارة من النجاسات, فإن تطهري موضع النجاسة باالكتفاء بغسله باملاء

مرة واحدة دون غسلة لإلزالة, أو باالكتفاء باملرة الواحدة فيما يلزم فيه التعدد 

وما شابه, ال حتصل به الطهارة تقّية؛ لعدم حصول ماهيتها, ألنها حتسب 

 مبجموعها عماًل واحدًا, فهي احلالة الناجتة عن جممو  العمل.

ماهية املطلوب,  وكذلك الوضوء بالنبيذ وما شابه, مما ال يتحقق معه

ال لفقده شرطه أو جزءه, إمنا النتفاء ماهيته وصورته, فالوضوء عبارة عن 

 غسل الوجه واليدين باملاء, لقوله تعاىل:                    
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                     ...  ]ألن املتبادر من ]املائدة ,

الغسل إمنا هو هذا, وكذلك الطهارة من البول كحكم وضعي ال تكون إال 

بالغسل مرتني بعد غسلة اإلزالة, نعم ال إشكال يف عدم إثم املكلَّف لو اضطّر 

 إىل خمالفة ذلك, لكنه ال يرتتب على عمله أثره.

وكذلك من ُأكره على الطالق, فإنه ال ترتتب عليه آثاره, لكون قصد 

ال طالق يف إغالق :الفراق جزءًا من ماهيته, وقد روي عنه 
1

 ,

ليس على مكره مينيوكذلك: 
2

, عن أبيه, عن احملاسن, وروى الربقي يف 

صفوان بن حييى, عن أبي احلسن, وأمحد بن حممد بن أبي نصر, مجيعًا, عن 

سألته عن الرجل ُيستكره على اليمني فيحلف بالطالق قال:  بي احلسن أ

: والعتاق وصدقة ما ميلك, أيلزمه ذلك ؟, فقال: ال, قال رسول اهلل 

وضع عن أميت ما أكرهوا عليه, وما مل يطيقوا, وما أخطأوا
3
. 

 . ماهية املرفوع باألدّلة العامة للتقّية3

حديث الرفع, أم الروايات العامة اليت إن أدلة التقية سواء أكانت هي 

التقّية ديين ودين  :تربط التقّية بالضرورة, أم اليت تذكرها مطلقًة, كقوله 

, فإنها كلها جتمع على وجوب مراعاة االضطرار, أو لزوم املداراة, ألن آبائي

ثالث من مل يكنَّ فيه مل  :, وقوله التقّية عند كل ضرورة :قوله 

عمل, ور  حيجزه عن معاصي اهلل, وُخُلٌق يداري به الناس, وحلم يرد يتم له 

به جهل اجلاهل
4

, ومفّسر التقّية ديين ودين آبائي :, حاكم على قوله 

                                                           

 , حديث السيدة عائشة.276, ص6مسند أمحد )م. س(: ج. 1

, ثم دخلت سنة مخس وأربعني ومائة, ذكر ظهور حممد بن عبد 5. الكامل يف التاريخ )م. س(: ج2

 .532اهلل بن احلسن, ص

 .124حديث , 339, ص2. احملاسن للربقي )م. س(: ج3

 .2, ح125, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج4
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له, وهي تفيد ارتفا  املسؤولية واملؤاخذة عمَّا يضطر إليه املكّلف, وهو ثابت 

 باإلمجا .

ل أص انرفعللتقّية هل ي لرفع واألدلة العامةلكنه نوقش يف أن حديث ا

ة جديدة للمعاملة أو العبادة ؟, ماهّي انوجداجلزئية والشرطية واملانعية, في

فيصبح مبوجبها الوضوء باملاء املضاف رافعًا للحدث مثاًل, والطالق دون 

شاهدين عادلني جاريًا, وأمثال هذا من إحداث ماهية جديدة للعبادة أو 

نقضى ظرف التقّية إىل أن حيدث رافع لتلك اآلثار, املعاملة, فتستمر آثارها ولو ا

أو أنها تدل فقط على عدم االعتداد بفقد الشرط أو اجلزء, أو وجود املانع حال 

االضطرار, فيكون العمل جمزيًا حاله ؟, أو أنه ترتفع فقط األحكام التكليفية 

 ع.لشرط, أو الواجد للمانلعمل املتقى به الفاقد للجزء أو لاملتعلقة با

 -على ما يف الرواية  -الصحيح هو الثاني يف اجلملة, فإن حديث الرفع 
إمنا جاء جوابًا على ما طلبه املؤمنون من ربهم كما رواه العياشي عن عمرو بن 

: يقول: قال رسول اهلل  مسعت أبا عبد اهلل مروان اخلزاز, قال: 

وما أكرهوا عليه, رفعت عن أميت أربع خصال: ما اضطروا إليه, وما نسوا, 

... وما مل يطيقوا, وذلك يف كتاب اهلل قوله:                   

                                               

      ...  ]وقول اهلل: ]البقرة ,...             

   ...  ]النحل[
1
. 

                                                           

, كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, باب وجوب التقّية يف كل 16. وسائل الشيعة )م. س(: ج1

 .10, حديث218ضرورة بقدرها, ص
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فاملطلوب هو رفع املؤاخذة واملسؤولية عن اخلطأ والنسيان وكذلك عّما 

حيصل حال اإلكراه, وأن ال يكلِّفهم تكليفًا يشّق عليهم, وهذا ال يتطّلب أكثر 

عن فقد اجلزء أو  عن املكلَّف عند حتقق أحد العنوانات السابقة من رفع املسؤولية

 املأتي به على تلك احلال. همعملبالتالي إجزاء الشرط أو وجود املانع و

كما يظهر من سياق حديث الرَّفع أنه ليس مشرِّعًا, فال يوجد 

ىل والتسهيل على موضوعات جديدة للتكاليف, إمنا هو جملرد املّنة من اهلل تعا

 العباد.

كل شيء يعمل املؤمن بينهم ملكان التقّية مما ال  :ومثله قوله 

يؤدي إىل الفساد يف الدين فإنه جائز
1
. 

فإن القدر املتيقن من اجلواز هنا هو اإلباحة يف مقابل احلرمة, أي رفع 

فإنه ال , مما ال يؤدي إىل الفساد يف الدين :املسؤولية, وذلك بقرينة قوله 

يناسب احلديث عن اجلواز مبعنى اإلجزاء, إمنا احلديث عن عدم املؤاخذة يف 

بل وإال كانت حرامًا, مقام املخالفة اضطرارًا مبا ال يؤدي إىل الفساد يف الدين, 

, وكذلك قوله نضمام الفساد يف الدين إليهاأشّد من املخالفة العادية ال احرمته

 :ليه ابن آدم فقد أحّله اهللالتقّية يف كل شيء يضطر إ وال شّك يف أن ,

اهلاء راجعة إىل ما اضطر إليه ابن آدم, وهو ما فيه فقد للشرط أو للجزء أو إجياد 

للمانع, والرواية إّما أنها تدّل على عدم املؤاخذة يف مقام املخالفة اضطرارًا, أو 

هو املضطر إليه على إجزاء العمل املأتي به حال االضطرار لكونه عليها وتدّل 

 وقد أحّله اهلل.

                                                                                                                                       

: رفع عن 24, حديث353وكذلك يف التوحيد للشيخ الصدوق )م. س(: باب االستطاعة, ص

والنسيان, وما أكرهوا عليه, وما ال يطيقون, وما ال يعلمون, وما اضطروا إليه  أميت تسعة: اخلطأ,

.... 

 .6, حديث216من أبواب األمر والنهي, ص 25, باب16. وسائل الشيعة )م. س(: ج1
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ولكنه بالنظر إىل ما ورد يف اآلية الكرمية من طلب عدم التكليف مبا هو 

شاق وصعب حتّمله, ومبا يكون جمهدًا لألمة, مضافًا إىل مفاد حديث الرفع, 

فإنه ميكن القول بداللتها على إجزاء العمل املأتي به تقّيًة حال االضطرار, وهو 

, مع اجلزم بأنها ليست مشرعة, فال توِجد فقد أحّله اهلل :ظاهر قوله 

موضوعات جديدة للتكليف, بل موضوعه باٍق على حاله وهو كّلي الصالة, 

وسقوط التكليف بالشرط أو اجلزء إمنا هو لعدم القدرة عليه, كما أن األعمال 

كما سيأتي اجملزية أثناء التقّية واالضطرار ال تستمر آثارها يف اجلملة بعده, 

 تفصيله إن شاء اهلل وتعاىل.

واخلالصة أنه بالنظر إىل ما ورد يف اآليتني الكرميتني
1
املذكورتني مع  

حديث الرفع املتقّدم من طلب عدم التكليف مبا هو شاق وصعب حتمله والذي 

ذكرت الرواية أن حديث الرفع تعبري عنه, وكذلك بالنظر إىل مفاد ذات 

ني املتقدمتني, وبضميمة بعض الروايات اخلاصة الدالة احلديث, وكذلك الروايت

على إجزاء بعض األعمال املأتي بها تقّية واضطرارًا, كالرواية اخلاصة بوضوء 

علي بن يقطني
2

داود بن زربي, ورواية 
1

 , وبلحاظ ما قاله اإلمام 

                                                           

 ( من سورة النحل.106( من سورة البقرة, واآلية )286. اآلية )1

: فهمت ما ؟, فكتب إليه أبو احلسن  يسأله عن الوضوء . َكَتَب إىل أبي احلسن موسى 2

ذكرت من االختالف يف الوضوء, والذي آمرك به يف ذلك أن متضمض ثالثًا, وتستنشق ثالثًا, 

وتغسل وجهك ثالثًا, وختلل شعر حليتك وتغسل يديك إىل املرفقني ثالثًا, ومتسح رأسك كله, 

, فلما ومتسح ظاهر أذنيك وباطنهما, وتغسل رجليك إىل الكعبني ثالثًا, وال ختالف ذلك إىل غريه

فيه مما مجيع العصابة على  وصل الكتاب إىل علي بن يقطني تعجب مما رسم له أبو احلسن 

خالفه, ثم قال: موالي أعلم مبا قال, وأنا أمتثل أمره, فكان يعمل يف وضوئه على هذا احلد, 

د, , وُسعي بعلي بن يقطني إىل الرشيوخيالف ما عليه مجيع الشيعة امتثااًل ألمر أبي احلسن 

وقيل: إنه رافضي فامتحنه الرشيد من حيث ال يشعر, فلما نظر إىل وضوئه ناداه: كذَب يا علي بن 

ابتدأ من  يقطني َمْن َزَعم أنك من الرافضة وصلحت حاله عنده, وورد عليه كتاب أبي احلسن 
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, يتضح أن ما أمر به اإلماُم أليس تشهد بغداد وعساكرهملداود بعدها: 

وهي عند اإلمام مانعة من صحته  -ووَد وإن كان فيه زيادة غسلة يف الوضوء دا

دون أمر باإلعادة فإنه يدل على  إال أنه ملا كان يعملها تقّية بأمر اإلمام  -

إجزاء هذا الوضوء حاهلا, وبتنقيح املناط ميكن تعميم احلكم باإلجزاء إىل كل ما 

ين مع احلفاظ على صورة العمل عرفًا, يؤتى به تقّية ولو على حنو اإلمجال, يع

 تعليل باألعّم. أليس تشهد بغداد وعساكرهم :وقوله 

يضاف إىل ذلك ارتفا  املسؤولية عن املكلَّف فيما لو ارتكب ما هو 

حرام اضطرارًا, سواء كانت املسؤولية ذات منشأ تكليفي أو وضعي, فاملفطر 

كفارة, وكذا املتلف تقيًَّة ملال الغري تقّية يف يوم من شهر رمضان ال جتب عليه ال

مل يرتكب حرامًا وإن وجب القضاء على األول والضمان على الثاني, لعدم 

 احلفاظ على صورة التكليف.

يف حديث شرايع الدين  وقد روى األعمش عن جعفر بن حممد 

 ... واستعمال التقّية يف دار التقّية واجب, وال حنث وال كفارة على َمْنقال: 

َحلف تقّية يدفع بذلك ظلمًا عن نفسه
2
. 

                                                                                                                                       

ًا, اآلن يا علي بن يقطني وتوضأ كما أمرك اهلل تعاىل, اغسل وجهك مرة فريضة, وأخرى إسباغ

واغسل يديك من املرفقني كذلك وامسح مبقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد 

, باب جواز الوضوء ثالثًا ثالثًا 1]وسائل الشيعة )م. س(: ج زال ما كنا خناف منه عليك والسالم

 [.3, حديث444للتقّية, ص

ًا ثالثًا, ثم قال لي: أليس تشهد عن الوضوء, فقال لي: توّضأ ثالث سألت أبا عبد اهلل . قال: 1

بغداد وعساكرهم ؟, قلت: بلى, قال: فكنت يوما أتوضأ يف دار املهدي, فرآني بعضهم وأنا ال 

 أعلم به فقال: كذب من زعم أنك فالني وأنت تتوضأ هذا الوضوء, قال: فقلت هلذا واهلل أمرني

 [.1, حديث443للتقّية, ص , باب جواز الوضوء ثالثًا ثالثًا1]وسائل الشيعة )م. س(: ج

وجوب التقّية  24, كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, باب 16. وسائل الشيعة )م. س(: ج2

 .22, حديث210مع اخلوف إىل خروج صاحب الزمان, ص
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كما روى أمحد بن أبي عبد اهلل عن أبيه, عن صفوان وأمحد بن حممد 

يف الرجل يستكره على اليمني فيحلف  بن أبي نصر مجيعًا عن أبي احلسن 

بالطالق والعتاق وصدقة ما ميلك, أيلزمه ذلك ؟, فقال: ال, قال رسول اهلل 

هوا عليه, وما مل يطيقوا, وما اخطأوا: وضع عن أميت ما أكر
1
. 

ويستثنى من ذلك ما لو كان نفي اآلثار عن العمل املتقى به خالف 

االمتنان على الفاعل, كنفي صحة البيع عمَّن با  داره مضطرًا لصرف مثنها يف 

عالج أو معاش, فإن نفيها هنا على خالف االمتنان يف حق نفسه, وكذا لو كان 

ان يف حق غريه, كاملتلف مال غريه تقّيًة أو اضطرارًا كما يف على خالف االمتن

 اجملاعة مثاًل, فإن عليه الضمان حفاظًا على حق الغري وإن مل يرتكب حرامًا.

وقد ظهر مّما تقّدم أّن احملافظة على صورة العمل املكّلف به, هو املصحح 

لقولنا عن العمل املأتي به تقّية فاقدًا للجزء أو الشرط أو واجدًا للمانع, هو إتيان 

بالعمل, إذ لوال احلفاظ على صورة العمل ملا أمكننا هذا القول ولفقد العمل عنوانه 

فإن انعدام آثار الشيء غري املوجود عقلي ال حيتاج فيصعب بعدها احلكم باإلجزاء, 

إىل تعّبد وتشريع, لذا قلنا إن املرفو  يف حديث الرفع هو آثار اجلزئية والشرطية ال 

ذواتهما, وهذا ما يفّسر لنا احلكم بصحة الصالة تقّيًة مع التكّتف؛ ألنها واجدة 

لتقّية واالضطرار, وكذلك قولنا لصورة الصالة ولو كانت مقرتنة باملانع املرفو  أثره با

يف الوضوء باملاء املضاف أنه مبيح للصالة حال االضطرار لكونها صالة عرفًا وإن 

فقدت شرطها الذي هو الطهور, ألن الوضوء يرتبط بكونه باملاء املطلق, وكذلك 

قولنا بعدم حصول الطهارة إال بغسل احملل بعد غسلة اإلزالة, القتضاء صورتها 

ي غسل للمكان املتنجس وتطهري له بعد إزالة عني النجاسة عنه, أو هي لذلك, فه

مع تعدد الغسالت يف مواضع وجوب تعددها وهكذا, وإن كانت الصالة صحيحة 

                                                           

 .12, حديث224جواز احللف باليمني الكاذبة للتقّية, ص 12, كتاب األميان, باب 23. م. ن: ج1
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 معها حال االضطرار ألنها صالة مع املانع.

ويلزم هنا االعرتاف بأن التمييز بني كون العمل مركبًا ميكن أن توجد 

الشرط كالصالة, وبني كونه بسيطًا واحدًا كالصوم  صورته مع فقد اجلزء أو

والطهارة تفقد صورته بفقد اجلزء أو الشرط, هو أمر يف غاية التعقيد؛ فالبّد من 

 مالحظة األدلة اخلاصة بالعمل عند اشتباه التحديد.

وبهذا يظهر الفرق أيضًا بني من أفطر اضطرارًا يف يوم من شهر رمضان 

حلصني, ورواية رفاعةكما يف رواية داود بن ا
1

, وبني من يفطر تقّية عند سقوط 

قرص الشمس, حيث ميكن القول بوجوب القضاء على األول دون الثاني؛ 

 .سابقًاناه لتحقق صورة الصوم منه دون األول كما بّي

كما يظهر الفرق بني قولنا بعدم حصول الطالق والعتاق عند اإلكراه 

رب يف ماهية الطالق والعتاق, وبني صحة عليهما الفتقارهما إىل القصد املعت

اجلهر بالبسملة مثاًل, حيث انعدمت عدم الصالة مع فقد اجلزء أو الشرط ك

 صورة العمل يف األول وكانت موجودة يف الثاني.

كما أن مقتضى ما تقدم من الكالم يف حديث الرفع وغريه من األدّلة 

ة بدعوى أنه التاسع مع العامة عدم صحة الوقوف يف عرفات يف ثامن ذي احلج

العلم باخلالف, واحلكم ببطالن احلج, للقطع بعدم حتقق ماهية الوقوف يف 

عرفات, وبالتالي عدم حتقق ماهية احلج, فالقول بإجزائه حيتاج إىل دليل 

 خاص, وسيأتي حبث هذه املسألة يف الفقرة اخلامسة اآلتية.
 

 . بعض ما ُزعم استثناؤه من التقّية4

ب احلديث روايات تستثين بعض األعمال من التقّية, وردت يف كت

                                                           

من أبواب ما ميسك عنه الصائم, باب  57, كتاب الصوم, باب10ة )م. س(: ج. وسائل الشيع1

 .5, حديث132جواز اإلفطار للتقّية واخلوف من القتل وحنوه وجيب القضاء, ص
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: يا أبا عمر, إن قال لي أبو عبد اهلل كرواية أبي عمر األعجمي, قال: 

تسعة أعشار الدين يف التقّية, وال دين ملن ال تقّية له, والتقّية يف كل شيء إال يف 

النبيذ, واملسح على اخلفني
1

سند الرواية  , فإنه مع غّض النظر عن املناقشة يف

, فإن النبيذ املسكر حرام شربه عند مجيع املسلمني, أبي عمر األعجميجلهة 

وكذلك املسح على اخلفني ليس كّل جييزه, عدا أنه ميكن التخّلص منه بغسل 

ال ميكن التمّسك بهذه الرواية؛ ألن التقّية ثبتت يف أشياء أهّم كما أنه القدمني, 

فلماذا هذا اإلصرار على عدمها فيهما, وخلل املضمون من املسح على اخلفني, 

ملندوحة عنهما بالتعلل بوجود ا ًا مع ضعف السند, وإن كان توجيههيرتافق دوم

االستعاضة عن املسح على اخلفني بغسل باألذى من شرب النبيذ, وباملرض, و

 القدمني, مع إمكان حتقيق املسح بالغسل عند الشرو  به توجيه وجيه.

قلت له: يف مسح اخلفني تقّية ؟, , قال: زرارةرواية وكذلك 

فقال: ثالثة ال أتقي فيهّن أحدًا: شرب املسكر, ومسح اخلفني, ومتعة احلّج, 

قال زرارة: ومل يقل: الواجب عليكم أال تتقوا فيهّن أحدًا
2
. 

ال يضّر بعد كونه ال  رارةُزفإنها مع صحة سندها حيث إن إضمار 

جلاللة قدره, ولكونه من فقهاء األصحاب,   ري اإلماميعقل أن يسأل غ

 ومن أصحاب اإلمجا , فإنها حيتمل فيها أنها تتحدث عن اإلمام 

ومل يقل الواجب عليكم أن ال تتقوا باخلصوص, وهو ما بّينه زرارة بقوله: 

, ويكفي هذا إلخراج الرواية عن حمّل البحث, فنحن إمنا نبحث فيهن أحدًا

 بالنسبة إىل عامة املكلَّفني, وإذا حصل االحتمال بطل االستدالل. عن التقّية

 

                                                           

 .2, حديث 217, كتاب اإلميان والكفر, باب التقّية, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج1

 .2, حديث 32سح اخلفني, ص, كتاب الطهارة, باب م3. أصول الكايف )م. س(: ج2



   393 

 . الوقوف يف عرفات يف غري وقته5

وهو ما حيصل أحيانًا لالختالف يف ثبوت اهلالل, بل ومع العلم 

للوقوف يف عرفات ويف املزدلفة يف غري فيضطر احلجاج , أحيانًا مبخالفته للواقع

ل املشهور بصحة احلج, ويدّل عليه ما كان قافقد مع ذلك, والوقت احملدد, 

من حّجهم ووقوفهم, وإفاضتهم من املشاعر الشريفة مع  يعمله األئمة 

أنهم خالفوا يف ذلك  أمراء احلج ِمْن ِقبل سالطني اجلور, ومل يؤثر عنهم 

أنهم أمروا شيعتهم بإعادة  واختذوا موعدًا خاصًا, كما مل يرَو عنهم 

يعلم فيه مطابقة احلكم باهلالل مع الواقع,فمن املعلوم عدم حّجهم يف عام آخر 

توفر الوقت الالزم للتهّيؤ للحج واحلضور يف الوقت احملدد ألداء مناسكه بعد 

العلم باملطابقة, وكذلك احلال لو كان املطلوب إعادة احلج يف العام القادم, 

م حاولوا إدراك أنه إلمكانية خمالفة الواقع يف أي عام, كما مل يرَو عنهم 

 الوقوف خفاًء يف موعده الصحيح.

إمنا هو  -بهذه الواقعة  ةاخلاصالسرية  -وما يثبت بهذا الدليل اللّبي 

إجزاء املأتي به تقّية مع خمالفة الواقع, شاكًا كان احلاج بذلك, أو عاملًا به, وال 

أو لزوم عالقة له بثبوت املوضوعات اخلارجية حبكم املنصوب من ِقَبل اجلائر, 

ترتيب آثار الواقع على ما أثبته فإنهما حيتاجان إىل دليل خاص, ال حاجة له بعد 

 .من عملهم ذلك ما ثبت 

وقد فّرق بعضهم
1
بني حاليّت العلم مبخالفة الواقع, والشّك بها, فقال  

باإلجزاء يف حالة الشّك, وبعدمه يف حالة العلم, وقد بنى تفريقه على أن السرية 

كاشفًا  إمنا ميكن اّدعاؤها يف أمر متكرر كثري الوقو , فيكون عدم ردعهم 

مل يقع يف عن صحة ما حيصل كثريًا, دون ما إذا كان نادر احلصول, أو لعّله 

                                                           

 .294-293, ص5. التنقيح يف شرح العروة الوثقى )م. س(: ج1
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, وادَّعى أن العلم باملخالفة هو من هذا القبيل, أي النادر زمانهم 

احلصول, فعدم الرد  عن مثله, ال يكون دلياًل قطعيًا على صحة الوقوف, ألنه 

 قد يكون ناشئًا من عدم احلصول.

يف ظل الظاملني امتدت  بأن حياة األئمة  وجياب على دعواه 

كانوا يعلمون يف بعضها أن إثبات  شّك أنهم أكثر من مئيّت عام, وال 

ما يدّل على العلم مبخالفة  اهلالل خمالف للواقع قطعًا, وقد ورد عنهم 

الواقع يف ثبوت اهلالل, كما ورد يف رواية  التهذيب عن رفاعة املتقدمة
1

, كما 

 يشهد لكثرة حصوله ما نشاهده يف أيامنا هذه من تكرار اّدعاء ثبوت اهلالل ِمْن

ِقَبل القضاة الشرعيني, أو بعض املفتني, مع علمنا مبخالفة إثباتهم للواقع
2

, فما 

من عدم أو  من الفرق بني حاليّت الشك والعلم, وما اّدعاه  ذكره 

ليس يف حمّله ندرة العلم باخلالف يف أزمنتهم 
3

, وكيف ال يكثر العلم 

تفى فيه بشهادة الرجل باخلالف إذا كان ثبوت اهلالل عند املذاهب األخرى يك

الواحد, والصيّب, والصبّية, واملسلم, والذّمي, وحدثين رجل عن رجل أنه 

قد رأى اهلالل
4
. 

                                                           

من أبواب ما ميسك عنه الصائم, باب  57, كتاب الصوم, باب10. وسائل الشيعة )م. س(: ج1

 .5, حديث132جواز اإلفطار للتقّية واخلوف من القتل وحنوه وجيب القضاء, ص

مية فكرية فصلية جامعة, تصدر عن وزارة األوقاف يف اجلمهورية . جملة نهج اإلسالم: جملة إسال2

م, 2005هـ, آب 1426, السنة السادسة والعشرون, رجب 99العربية السورية, العدد 

, دراسة فلكية لتحديد نسب اخلطأ يف بدايات األشهر اهلجرية يف سورية, بقلم الدكتور 97ص

 املهندس حسن بيالني.

باملخالفة عدة مرات خالل العشرين سنة األخرية من ِقبل الُسنَّة والشيعة على كما حصل لي العلم 

 السواء, سواء فيما يتعلق بالصيام أو بالفطر, وفيما يتعلق بهالل ذي احلجة.

 .293, ص5( )م. س(: ج. التنقيح يف شرح العروة الوثقى )تقريرًا ألحباث اإلمام اخلوئي 3

 .604, ص2س(: ج. الفقه اإلسالمي وأدلته )م. 4
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كما استدّل بعضهم
1
على عدم لزوم اإلعادة بأنها مستلزمة للحرج,  

...وقد رفع اهلل تعاىل األحكام احلرجية بقوله:           

 ...  ]احلج[. 

وأورد عليه بعض احملققني
2
ال بأن احلج أمر حرجي يف نفسه, وقاعدة  

 ال جتري يف املورد الذي يكون حرجيًا يف نفسه. حرج

جعل حكم حرجي على املسلمني أقول: إن اآلية الكرمية تنفي أصل 

على  , فادِّعاء وجود أحكام حرجية بذاتها يف الشريعة عهدتهنوعّي أو شخصّي

مدَّعيه, كما أن احلج ليس أمرًا حرجيًا على املسلمني حتى يف القديم, ودليله 

مواظبتهم عليه وكثرة إتيانهم له مع أنه ليس واجبًا عليهم إال يف احلج األول, 

نعم لزوم اإلعادة يستلزم احلرج الحتمال عدم االكتفاء بإعادة واحدة, ولعدم 

 للكثريين. التمكن من توفري االستطاعة ثانيًة
 

 . ترتيب آثار الصحة على العمل الصادر تقّية6

يراد من هذا البحث بيان استمرارية آثار العمل الصادر تقّية بعد انتهاء 

ظرفها, فيكون الوضوء مع غسل القدمني أو بالنبيذ مثاًل, رافعًا للحدث, 

                                                           

لو قامت البّينة عند قاضي العامة وحكم باهلالل على وجه يكون يوم الرتوية عندنا  :. قال 1

عرفة عندهم, فهل يصح لإلمامي الوقوف معهم وجيزي ألنه من أحكام التقية ويعسر التكليف 

وجوب القضاء يف  بغريه, أو ال جيزي لعدم ثبوتها يف املوضو  الذي حمل الفرض منه, كما يؤمي إليه

ألن أفطر يومًا ثم أقضيه أحّب حكمهم بالعيد يف شهر رمضان الذي دلت عليه النصوص اليت منها 

؟, مل أجد هلم كالمًا يف ذلك, وال يبعد القول باإلجزاء هنا إحلاقًا له  إلّي من أن يضرب عنقي

وبًا للعالمة الطباطبائي, باحلكم للحرج, واحتمال مثله بالقضاء, وقد عثرت على احلكم بذلك منس

. ]جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم )م. ولكن مع ذلك فاالحتياط ال ينبغي تركه واهلل العامل

 [.32, كتاب احلج, ص19س(: ج

 , رسالة يف التقية.84. رسائل يف الفقه واألصول )م. س(: ص2
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ية وليس جمرد مبيح للصالة, وكذلك الطالق دون شهادة عدَلني أو دون توفر بق

الشروط طالقًا صحيحًا ترتتب عليه آثاره من البينونة عند انتهاء العدة, 

 واستحقاق مؤّجل الصداق وما شابه.

والبّد عند حبث هذه املسألة من التمييز بني مقتضى األدّلة العامة 

التقّية يف كل  :واألدلة اخلاصة, فاألدلة العامة كحديث الرفع, وكقوهلم 

كل شيء يعمل املؤمن بينهم ملكان , وآدم فقد أحّله اهلل لهشيء يضطر إليه ابن 

, اليت تربط التقّية باالضطرار, التقّية مما ال يؤدي إىل الفساد يف الدين فهو جائز

فريتبط به ما يرتتب على العمل املأتي به تقّية من اآلثار أيضًا, ويكون نظري 

فإنه يبقى مبيحًا للصالة  التيمم يف حاالت املرض وضيق الوقت أو فقد املاء,

مادام سببه قائمًا, فإذا صار املكلَّف يف سعة من الوقت, أو زال ضرر استعمال 

املاء عنه, أو وجده بعد فقده, فإنه البّد له من الوضوء أو الغسل لكل ما هو 

مشروط بهما بعد ارتفا  العذر, فالتيمم بديل اضطراري, كذلك املعمول تقّية 

 عن املأمور به األولي, تزول آثاره مع زوال االضطرار إليه.هو بديل اضطراري 

وإمنا أردت من التمثيل بالتيمم جمرد التمثيل للبديل االضطراري, وليس 

بعدم حجيته عندنا, وبالتالي فإّن ما دّل على إجزاء الوضوء والصالة  تجَّْحُيالقياس ِل

د املانع, من األدّلة وغريها من العبادات, مع فقد اجلزء أو الشرط, أو مع وجو

العامة, إمنا دّل عليه حني وجود االضطرار, لذا ال يبعد القول بارتفا  آثار الصحة 

لالحقة دون اليت جرت حال التقّية, وهذا يف بارتفاعه بالنسبة إىل األعمال ا

أّما يف املعامالت من العقود واإليقاعات, فإن املضطر إليه فيها إمنا والعبادات, 

ال حقيقتها, فمن أكره على طالق زوجة فإن طالقه ليس بشيء,  هو صورتها

وكذلك سائر اإليقاعات والعقود, لعدم القصد مع اإلكراه, إال إذا قصد اإليقا  

ق املكره صّدواإلنشاء جدًا رغم اإلكراه, والقصد من املقوالت النفسانية, لذا ُي
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 الف.مبا يّدعيه من القصد وعدمه, إال أن تقوم بّينة على اخل

رفع عن  :ويدّل على ما تقدم ظاهر األدّلة العامة, فإن قوله 

أميت تسعة: اخلطأ, والنسيان, وما أكرهوا عليه, وما ال يطيقون, وما ال 

يعلمون, وما اضطروا إليه ...
1

, إمنا هو من جهة املخالفة لألحكام األولية اليت 

نوانًا مستقاًل, واملرفو  تقع على عاتق املكلَّف, وكل واحد من التسعة ميّثل ع

هو آثار ذلك العنوان, وليس ذات الفعل أو الرتك, ألن األوضا  ال تقبل 

الرفع, وإمنا هي آثارها, ولكن بواسطة العنوان, فما ُفِعَل أو ُتِرَك اضطرارًا, 

ترتفع آثار تركه أو فعله بذلك االضطرار, سواء كانت حكمًا تكليفيًا كالوجوب 

: حكمًا وضعيًا كالصحة والفساد, وكذلك أيضًا قوله واحلرمة, أم كانت 

التقّية يف كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحّله اهلل له فهذا يعين أن ما يكون ,

كل شيء  :حمظورًا باالختيار, يصبح مباحًا باالضطرار, وكذلك قوله 

, فهو جائزيعمله املؤمن بينهم ملكان التقّية مما ال يؤدي إىل الفساد يف الدين 

فاجلواز حكم ثانوي يقابل احلكم األولي الذي هو عدمه, وظاهر الرواية أنه قد 

صار احلكم هو اجلواز من جهة التقّية واالضطرار, واألحكام الثانوية تستمر ما 

 استمّر الظرف الداعي إليها, هذا كله من جهة األدّلة العامة.

من االلتزام بها والعمل يف كل  وأّما ما تقتضيه األدّلة اخلاصة, فإنه البّد

مورد حبسب ما يقتضيه دليله, فإن ثبت بالدليل اخلاص استمرارية اآلثار حتى 

 بعد ارتفا  االضطرار, حكمنا بذلك, وإال فال.

وتوجد بعض الروايات اليت اّدعي إفادتها الستمرارية اآلثار, كرواية 

داود بن زربي  :قال سألت أبا عبد اهلل ء, فقال لي: توّضأ عن الوضو

ثالثًا ثالثًا, ثم قال لي: أليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟, قلت: بلى, قال: 

                                                           

 .24حديث, 353. التوحيد للشيخ الصدوق )م. س(: باب االستطاعة, ص1
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فكنت يوما أتوضأ يف دار املهدي, فرآني بعضهم وأنا ال أعلم به فقال: كذب 

من زعم أنك فالني وأنت تتوضأ هذا الوضوء, قال: فقلت هلذا واهلل أمرني
1
. 

, عن حممد بن إمساعيل, عن حممد اداإلرشوكرواية الشيخ املفيد يف 

يسأله عن  بن الفضل: أن علي بن يقطني كتب إىل أبي احلسن موسى 

: فهمت ما ذكرت من االختالف يف الوضوء ؟, فكتب إليه أبو احلسن 

الوضوء, والذي آمرك به يف ذلك أن متضمض ثالثًا, وتستنشق ثالثًا, وتغسل 

يديك إىل املرفقني ثالثًا, ومتسح  وجهك ثالثًا, وختلل شعر حليتك وتغسل

رأسك كله, ومتسح ظاهر أذنيك وباطنهما, وتغسل رجليك إىل الكعبني ثالثًا, 

وال ختالف ذلك إىل غريه, فلما وصل الكتاب إىل علي بن يقطني تعجب مما 

فيه مما مجيع العصابة على خالفه, ثم قال: موالي  رسم له أبو احلسن 

ل أمره, فكان يعمل يف وضوئه على هذا احلد, وخيالف أعلم مبا قال, وأنا أمتث

, وُسعي بعلي بن يقطني إىل ما عليه مجيع الشيعة امتثااًل ألمر أبي احلسن 

الرشيد, وقيل: إنه رافضي فامتحنه الرشيد من حيث ال يشعر, فلما نظر إىل 

ه وضوئه ناداه: كذَب يا علي بن يقطني َمْن َزَعم أنك من الرافضة وصلحت حال

: ابتدئ من اآلن يا علي بن يقطني عنده, وورد عليه كتاب أبي احلسن 

وتوضأ كما أمرك اهلل تعاىل, اغسل وجهك مرة فريضة, وأخرى إسباغًا, 

واغسل يديك من املرفقني كذلك وامسح مبقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل 

نداوة وضوئك فقد زال ما كنا خناف منه عليك والسالم
2
. 

قد أمره بالوضوء ثالثًا حلال  اود تدّل على أن اإلمام فإن رواية د

, وهذا أليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟التقّية, وقد بّين له سببها بسؤاله: 

                                                           

 .1, حديث443, باب جواز الوضوء ثالثًا ثالثًا للتقّية, ص1. وسائل الشيعة )م. س(: ج1

 .3, حديث444, باب جواز الوضوء ثالثًا ثالثًا للتقّية, ص1. وسائل الشيعة )م. س(: ج2
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الوضوء قد يكون مبيحًا للصالة, أو ملا اشرتط بالطهارة, وقد يكون رافعًا 

 ّية.للحدث, والقدر املتيقن هو األول, فهو مبيح إىل حني انتهاء ظرف التق

علي  والرواية الثانية أيضًا كذلك, فإن ظرفها هو التقّية, وقد أمر 

بعد  بن يقطني بالعودة إىل الكيفية املعهودة يف الوضوء عند أهل البيت 

انقضاء ظرفها, مما يدّل بالقدر املتيقن على كون الوضوء املتقى به مبيحًا وليس 

رافعًا للحدث, كما أنها تزيد على األوىل يف أمر اإلمام البن يقطني بالعودة من 

إىل الوضوء األول, وهو ما حيتمل فيه أمران:  -بعد انقضاء حال التقّية  -اآلن 

ر جديد مشروط بالطهارة, وثانيهما: األمر أوهلما األمر بالوضوء ألي أم

 بالوضوء بعد حصول حدث رافع للوضوء االضطراري األول.

ويستدّل لالحتمال األول بأن ترتب التقّية يف الرواية على االضطرار 

وشبهه, يبّين أن األمر يدور مداره, فإذا ارتفع االضطرار ارتفعت موجبات 

إمنا كان يف مقام  االختيارية, واإلمام التقّية, ورجع املكّلف إىل التكاليف 

: البيان بهذا املقدار, ويدّل عليه ربطه للتقّية بالظرف اخلاص وهو قوله 

فقد زال ما كّنا خناف منه عليك والسالم فال حاجة لتنبيه املكلَّف إىل عدم ,

 استمرار آثار املأتي به تقّية, لوضوح ذلك بعد انقضاء االضطرار.

يا  -ابتدئ من اآلن لعلي بن يقطني:  بة اإلمام ويظهر من كتا
, عدم لزوم نقض الوضوء وتوّضأ كما أمرك اهلل تعاىل ... -علي بن يقطني 

االضطراري باحلدث, بل يكفي لنقضه جمرد انقضاء االضطرار, ومبا أن ذلك 

الوضوء املأمور به حال االضطرار ال يرفع احلدث حال االختيار, فإنه حيتاج إىل 

ليل خاص يدّل على رفعه للحدث, أو الستمرار آثاره يف إباحة الصالة بعد د

 زوال االضطرار, فاألصل عند عدم الدليل اخلاص, عدم استمرار اآلثار.

عدم استمرار  -ويستدّل لالحتمال الثاني باّدعاء كون االحتمال األول 
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بيانه لو كان  خافيًا على املكّلف, وإن على اإلمام  -آثار املأتي به تقّية 

مرادًا, مما يدّل على إرادته لالحتمال الثاني, وبالتالي استمرارية آثار الوضوء 

تقّية إىل حني ارتفاعها باحلدث, ولكنها دعوى بال دليل, فالرواية إمنا تدّل على 

لكل ما هو مشروط بالطهارة,  -تقيًَّة  -لزوم اإلتيان بالوضوء االضطراري 

بيان حبسب الرواية هو كونه مستمرًا يف اآلثار بعد ارتفا  والذي هو حباجة إىل ال

 االضطرار.

واستند بعض الفقهاء
1
: إىل عمومات التقّية وإطالقاتها كقوهلم  

التقّية يف كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحّله اهلل وقوهلم , : كل

الدين فهو شيء يعمله املؤمن بينهم ملكان التقّية مما ال يؤدي إىل الفساد يف 

 , إمنا يعين اإلمضاء,فهو جائز أحّله اهلل :, فقالوا: إن قوله جائز

واإلمضاء يعين الصحة والتمامية, وعليه فالوضوء االضطراري تام وصحيح, 

فهو رافع للحدث, وهذا شبيه مبا لو دّل دليل خاص على جواز ذلك الوضوء 

فإن احللّية واجلواز  وحلّيته, حيث سنحكم بصحته وبرفعه للحدث أيضًا,

 الوضعيني يقتضيان ذلك يف احلالتني.

هو بناؤه على أن احللّية واجلواز  وما ينبغي التأمل فيه من كلماته 

الوضعيني للعمل املضطر إليه يقتضيان احلكم بتمامية وصحة الوضوء 

االضطراري, وبالتالي رفعه للحدث واستمرارية هذا األثر بعد زوال ظرف 

ن احللّية واجلواز املذكورين يف الرواية ال يرجعان إىل الوضوء ليقال: التقّية؛ أل

إن معناهما الصحة والتمامية, بل هما يف قبال حرمة خمالفة احلكم الشرعي عند 

إيقا  األمر تقّية على خالف ما شّرعه اهلل تعاىل, ويؤّيد ذلك ظاهر الرواية الثانية 

مما ال يؤدي إىل الفساد يفة األولية بكونه يف تقييدها للعمل التقوي املخالف للوظ
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, وإذا كان الفساد يف الدين من احملرمات القطعية, فإن األفعال اليت ال يف الدين

تؤدي إليه ميكن أن تكون حالاًل, فاحللّية واجلواز يف الروايتني يف مقابل احلرمة, 

ة وينطبقان على كل مورد حبسبه, ومع ذلك فهما منوطان بظرف التقّي

واالضطرار, فما اضطر إليه املؤمن جائز أو أحّله اهلل مادام االضطرار, وترتفع 

آثاره بارتفاعه, وبالتالي فإن إثبات استمرارهما يف مورد بعده حيتاج إىل دليل 

 خاص, فالفرق بني األدلة اخلاصة واألدلة العامة يف غاية الوضوح.

داوود بن ضًا كرواية كما ينبغي التنبيه هنا إىل أن األدلة اخلاصة أي

املرتبطة بعلي بن يقطني, ال تفيدان أكثر من صحة الوضوء , وكذلك زربي

االضطراري حال االضطرار كما بيناه, فهو أشبه بالرافع للمانع من الصالة منه 

قال: سألت أبا عبد اهلل  -بالرافع للحدث, ولكنه بالنظر إىل سياق الرواية 

 ... عن الوضوء فقال لي: توّضأ ثالثًا ثالثًا -  فإن الوضوء ثالثًا ثالثًا

مصداق ملاهية الوضوء اليت وقعت موردًا للسؤال, فيمكن اّدعاء حتقق صورة 

توّضأ  :الوضوء, وبالتالي ميكن احلكم بصحته, ولكنه يقال: إن قوله 

له بتثليث الغسالت يف  أمٌر ليس ناظرًا إىل ماهية الوضوء, إمنا هو ثالثًا ثالثًا

ليشري إىل ما ينبغي عمله عند اإلقدام  توّضأمورد التقّية, وقد عبَّر عنه بقوله: 

 على الطهارة.

من عدم ورود النقض على  وبالتالي ال تصل النوبة إىل ما ذكره 

استمرار اآلثار بالقول بطهارة موضع البول بتجفيفه, لوجود فرق بني استفادة 

, لوجود التكلف يف أحّله اهللو جائز :الطهارة باملسح من قوله 

إسنادها إىل أحدهما, خبالف استفادة صحة الوضوء والغسل اليت يرتتب عليها 

؛ إلمكانها دون لزوم انتساب احللية واجلواز رفع احلدث, فإنها تتم دون تكلف
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إىل رفع احلدث
1

يفيد  أحّله اهللو جائز :, بناًء على أن قول اإلمام 

احللّية الوضعية, ومعناها إمضاء العمل الفاقد للجزء أو الشرط أو الواجد 

للمانع, وهو يعين متاميته وصحته, وبالتالي رفعه احلدث, بينما يبقى انتساب 

ة واجلواز إىل أسباب الطهارة كاملسح فضاًل عنها ذاتها أمرًا بعيدًا عن الفهم احللي

 العريف.

ما هو مباح وجائز حال االضطرار والتقّية إمنا هو الطهارة بهذه  فإّن

الطريقة والوضوء بهذا الشكل, فأي فرق بني األمرين, السيما وأن الكيفية 

طهارة, فإما أنهما حيصالن واقعًا ليست هي الغاية إمنا هي حتصيل الوضوء أو ال

مع الفقد للجزء أو الشرط حال االضطرار, وإما أنهما ال حيصالن, مضافًا إىل 

إىل مشول التقّية لألوضا , والطهارة من اخلبث وضع كما هو رفع  ذهابه 

 احلدث, فالعجب كيف مل تشملها التقّية على مبناه ويقول حبصوهلا !.

املسألة إمنا هو يف تشخيص ما أحّله اهلل وما  ولعّل اإلشكال األساس يف

هو جائز, والذي هو العمل مبا يوافق التقّية واملتقّيد بزمانها, فالوضوء مع غسل 

القدمني, وطهارة املتنجس بالبول بغسله مرة واحدة, ال يعلم حصوهلما واقعًا 

كما  بهذه الطريقة, السيما وأن الوضوء بغسالته ومسحاته يعترب عماًل واحدًا

تشهد به فتاواهم
2

أشبه جبعله جمرد رافع  أحّله اهللو جائز :, فقوله 

                                                           

 .209, ص2. الرسائل لإلمام اخلميين )م. س(: ج1

: (, حيث مل جير قاعدة التجاوز فيه, فقال 116, مسألة )45منهاج الصاحلني )م. س(: ص 2

 ما ذكرناه آنفًا من لزوم االعتناء بالشك فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء ال يفرق فيه بني أن يكون

إذا : 60( ص175, وكذلك ما ذكره يف املسألة )الشك بعد الدخول يف اجلزء املرتتب أو قبله

والرقبة قبل الدخول يف غسل البدن رجع وأتى به, وإن كان بعد الدخول مل  يف غسل الرأسشك 

 .يعنت ويبين على اإلتيان به على األقوى

وكذلك: اخلميين, روح اهلل املوسوي, حترير الوسيلة: سفارة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 

, مسألة 33يف أحكام اخللل, ص, القول 1م, ج1998هـ, 1418بدمشق, دمشق, سورية, 
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للمانع عند فقد اجلزء أو الشرط, أو عند وجود املانع تقّية, وهذا يعين عدم رفع 

احلدث وعدم حصول الطهارة واقعًا, فضاًل عن استمرار تلك اآلثار بعد زوال 

 التقّية.

الصالة مع ذلك الوضوء املخالف, أو بذلك واخلالصة أنه ال مانع من 

الثوب املتنجس بالبول واملغسول مرة واحدة, مادامت التقّية قائمة, فإذا 

انقضت, لزم العودة إىل احلالة السابقة من بقاء احلدث والنجاسة, إال أن يدّل 

دليل خاص على خالف ذلك, ألن األدّلة العامة قد ربطت التقّية مبوارد اإلكراه 

ضطرار, فال تتكفل أكثر من إجزاء املتقى به حال الضرورة, فينبغي أن واال

 تنحصر اآلثار حاهلا أيضًا.
 

 . ترك العمل على طبق التقّية7

ال إشكال يف استحقاق املكلَّف للعقوبة عند خمالفته للتقّية الواجبة, 

ولكنه هل يرتتب أثر وضعي على ما ارتكبه من احلرمة التكليفّية, فيقع عمله 

 فاسدًا وحمكومًا بالبطالن, أو أنه يقع صحيحًا إذا كان موافقًا للوظيفة األولية.

 وللمسألة ثالث صور:

ما إذا ترك العمل مطلقًا, فلم يأت بالعمل املوافق للتقّية, ومل  أوالها:

يأت به حبسب الوظيفة األولية, كما إذا اقتضت التقّية غسل قدميه فلم يغسلهما 

 ومل ميسح عليهما.

                                                                                                                                       

(1 :) ولو شّك يف فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى مبا شك فيه مراعيًا للرتتيب

 .واملواالة وغريهما مما يعترب فيه

ولو شك يف شيء من أجزاء الغسل وقد فرغ , يقول يف واجبات الغسل: 42( ص14واملسألة )

 .لو شك فيه وقد دخل يف جزء آخر على األقوى ...من الغسل بنى على الصحة, وكذا 

مما يظهر منه جريان قاعدة التجاوز يف الغسل باعتباره عماًل مركبًا, وعدم جريانها يف الوضوء 

 باعتباره عماًل واحدًا بسيطًا.
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ما إذا ترك العمل على طبق التقية وخالف أيضًا الوظيفة  انيتهما:ث

األولية, فقام بالعمل على حنٍو ثالث, كما إذا اقتضت التقّية غسل قدميه, فلم 

يغسلهما ومل ميسح عليهما, بل غسل جواربه مثاًل, أو إذا اقتضت التقّية 

كم احلاكم هناك أنه الوقوف يف عرفات يف اليوم الثامن من ذي احلجة بناًء على ح

اليوم التاسع, فلم يقف يف عرفات يف ذلك اليوم, وال يف اليوم التاسع احلقيقي, 

 ولكنه الزم احلرم.

ما إذا ترك العمل املوافق للتقّية, وأتى مبا يوافق الوظيفة  ثالثتهما:

األولية, كما إذا اقتضت التقّية غسل قدميه فلم يغسلهما وإمنا مسح عليهما, أو 

اقتضت التقّية الوقوف يف عرفات يف اليوم الثامن من ذي احلجة بناًء على إذا 

حكم احلاكم هناك أنه اليوم التاسع فلم يقف يف عرفات يف ذلك اليوم بل وقف 

 يف اليوم التاسع احلقيقي.
 

 أ. الصورة األولى: ترك العمل مطلقاً 

هل تؤدي ويتوقف الكالم فيه على ما يستظهر من أدّلة التقّية, وأنها 

إىل انقالب التكليف إىل العمل الفاقد للجزء أو الشرط أو الواجد للمانع, أو 

تؤدي إىل سقوطه مطلقًا بناًء على أن الواجب املركب جتب أجزاؤه ارتباطيًا 

فيسقط التكليف ببقية األجزاء والشروط عند سقوط التكليف ببعضها للضرورة 

ف على حاله مع إجزاء التكليف الفاقد والتقّية, أو أنها تؤدي إىل بقاء التكلي

للشرط أو اجلزء تقّية, أو أنها تؤدي إىل لزوم القيام بالصورة املتقى بها من 

 التكليف مع عدم اإلجزاء فيلزم اإلعادة يف الوقت والقضاء خارجه.

وكذلك ما إذا بنينا على أن التقية ليست إال رخصة للمكلَّف وال 

 اخلمسة, فال يتصور فيها الوجوب. تنقسم على األحكام التكليفية

فالصور مخٌس, وحكم أوالها أن عدم إتيانه مبا يوافق التقّية يكون 
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ف به قطعًا حسب انقالب التكليف, ويكون باطاًل حرامًا؛ ملخالفته ملا هو مكلَّ

 خلروجه عن التكليف.

وحكم ثانيتها أنه مل يرتكب حرامًا؛ لسقوط أصل التكليف عنه حال 

ليف ببعض أجزاء الواجب االرتباطي, وإن قام ببعض سقوط التكاالضطرار ل

كما يف املثال  -األجزاء غري املتقى بها, وَترَك العمل ببعضها اآلخر مطلقًا 

فال شّك يف وقوعه باطاًل, ويف لزوم اإلعادة يف الوقت بعد زوال  -أعاله 

 االضطرار أو القضاء خارجه.

مًا لعدم إتيانه مبا يوافق التقّية ثالثتها: ال إشكال يف أنه ارتكب حرا

الواجبة, وعدم إتيانه مبا يوافق وظيفته األولية, وقد بنينا على بقاء التكليف 

ول بإجزاء الفاقد للشرط أو اجلزء, على حاله, أي على صورته األولية مع الق

 فيقع ما قام به باطاًل ملخالفته للوظيفة األولية وللتقّية.

رتكابه حرامًا؛ لتخّلفه عن الواجب عليه تقّيًة, رابعها: ال إشكال يف ا

وإن كان هو صورة العمل ال حقيقته, كما أنه قد ارتكب حرامًا لرتكه العمل 

لوظيفة األولية لبقائه على عهدته, ويكون ما أتى به باطاًل فيلزمه على طبق ا

 اإلعادة يف الوقت والقضاء خارجه.

ن التقّية رخصة, فرتك خامسها: ال إشكال يف عدم احلرمة بعد كو

الوظيفة املطلوب تقّية ال حرمة فيه, إمنا احلرمة من جهة تركه للعمل على طبق 

 األولية لكونه على عهدته, ويكون ما جاء به باطاًل أيضًا.
 

ب. الصورة الثانية: ترك العمل الموافق للتقّية مع مخالفة 
 الوظيفة األولّية

ن العمل, سواء كان دليل إجزاء البّد يف هذه الصورة من احلكم ببطال
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العمل املتقى به هو السرية, أو كان هو األدّلة اللفظية العامة الداّلة على 

مشروعية التقّية, أو كان األدّلة اخلاصة بها؛ ألن السرية إمنا كانت قائمة على 

إجزاء املأتي به تقّية عن املأمور به الواقعي, شريطة احلفاظ على صورة العمل 

به, وضمن حدود االضطرار, كما بيَّناه يف حبث إجزاء العمل املأتي به  املأمور

تقّية, وألن األدّلة اللفظية ال ترفع اجلزئية أو الشرطية أو املانعّية عند االضطرار 

إمنا ترفع املسؤولية عن وإىل الفعل الفاقد للجزء أو الشرط, أو الواجد للمانع, 

يشمل موارد الضرر احملتمل, وموارد  املخالفة يف ذلك عند االضطرار, الذي

التقّية املداراتية؛ لصدق االضطرار عليها أيضًا كما بيَّناه, فإن ما جيب حتقيقه من 

مقاصد الشريعة وأهدافها كحفظ وحدة األمة اإلسالمية, والتآلف بني 

املسلمني, يوجب القيام مبا حيققه واقعًا, مما قد يضطر معه املكلَّف للتقّية بكتمان 

 أمر, أو اجمليء به على خالف تكليفه الواقعي.

ورفع املسؤولية عن املخالفة يف ظرف االضطرار معناه إجزاء العمل 

املأتي به تقّية وإن كان فاقدًا للشرط أو اجلزء, أو واجدًا للمانع, ولكنه ال يعين 

رفع املسؤولية عن املكّلف لو تَرك كلتا الوظيفتني, وبذلك يظهر فساد احلكم 

حة العمل لو أتى به غري موافق للتقّية وللتكليف الواقعي, كمن مل يقف يف بص

عرفات نهائيًا, بناًء على أن التقّية كانت تقتضي وقوفه يف اليوم الثامن الذي 

احتسبه السلطان تاسعًا, وتكليفه األولي كان يقتضي وقوفه يف اليوم التاسع 

قّية سقوط اجلزئية والشرطية الواقعي, وذلك ألن مقتضى األدّلة اللفظية للت

واملانعّية املعتربة يف العمل بصورته الواقعية, وصريورته غري مقيَّد مبا اقتضت 

التقّية تركه أو فعله, فما تقتضيه األدّلة اللفظية هو اجمليء بالعمل مقيَّدًا مبا تفرضه 

 التقّية, وإجزاؤه عن التكليف الواقعي.

الضطراري ليلة العيد يف عرفات ملن وميكن التمثيل للمسألة بالوقوف ا

مل يتمكن من الوقوف النهاري, فإن تركه للوقوف النهاري إن كان عمديًا بطل 
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حّجه, فالبّد من كونه لعذر, أي لالضطرار, فإذا تركه كذلك كان عليه اإلتيان 

 بالوقوف االضطراري ليلة العيد, فإذا تركه عمدًا بطل حّجه.

تفيده األدّلة اللفظية إمنا هو عدم مسؤولية وقد بّينا فيما مضى أن ما 

املكلَّف عن اإلجزاء والشروط املضطر إىل تركها تقيًَّة, دون أن تفيد سقوط 

عنوان اجلزئية والشرطية واملانعية, ويؤيده كون التقّية تشريع امتناني, وظاهر 

يقتضي بقاء فإنه , وما شابه, هو منه يف سعة ,فقد أحّله اهلل له :قوله 

يعين أنه  أحّله اهلل له :اجلزئية والشرطية وعدم املسؤولية عنها, فإن قوله 

هو منه يف  :قد أحّل اهلل اإلتيان بالفاقد بعد أن كان حرامًا, ومثله قوله 

, فإنه يدّل على صريورته يف سعة من جهة الفاقد بعد أن كان يف ضيق, مما سعة

شرطية واملانعية حال التقّية, وارتفا  املسؤولية عن يدّل على بقاء اجلزئية وال

املكلَّف باضطراره لرتكها, كما أن ظاهر حديث الرفع كون املرفو  هو املسؤولية 

 عن اجلزء أو الشرط يف موارد االضطرار, ال عنوان اجلزئية والشرطية.

ال دين ملن ال  :وكذلك ظاهر األدّلة األخرى العامة, كقوهلم 

, فإنها تدل على لزوم التقّية ديين ودين آبائي, أو ال إميان له, أو تقّية له

إظهار املوافقة مع املخالفني يف موارد االضطرار, ويف موارد لزوم املداراة, وهذا 

ال يتّم إال باإلتيان بالعمل احملقق للتقّية, ال من جهة صريورته مقيَّدًا ومشروطًا مبا 

وجوب إقامة التقّية, واعتبار عدم إقامتها عصيانًا يراه املخالفون, بل من جهة 

للتكليف يف موردها, وبالتالي البّد من احلكم ببطالن العمل الذي يأتي به 

املكلَّف دون مراعاة أيٍّ من تكليفيه االختياري واالضطراري, فيكون ما يأتي به 

 .من الصورة الناقصة على كال الفرضني باطاًل؛ لكونه عماًل بغري تكليف

 

ج. الصورة الثالثة: ترك العمل الموافق للتقّية واإلتيان بما يوافق 
 الوظيفة األولية
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 وميكن أن يكون ذلك يف العبادات, كما ميكن أن يكون يف املعامالت.

 

 ترك العمل املوافق للتقّية يف العبادات 

ذكرنا فيما سبق أن التقّية تشريع امتناني يسقط مسؤولية املكلَّف عمَّا 

أو َتركه, مما يكون خمالفًا ملا ثبت له أنه من الدين, فلو اضطر إىل التكّتف أو  فعله

غسل القدمني, أو الوقوف يف اليوم الثامن يف عرفات, أو الطالق دون شاهدين 

عادلني ... إخل, فإنه ال يكون مسؤواًل عمَّا َفَعله أو تركه من املوانع أو األجزاء أو 

يفة األولية, دون أن يوجب ذلك سقوط عنوان الشرائط املعتربة حبسب الوظ

 اجلزئية والشرطية واملانعية بالنسبة ملا يتوجب اإلتيان به تقّية.

وبالتالي فإن القول بالبطالن سيكون صحيحًا لو بنينا على انقالب 

التكليف عند التقّية, حبيث خترج أجزاء وشرائط وموانع الوظيفة األولية عن 

واملانعية, وحتّل حمّلها أجزاء وشرائط وموانع تفرضها  عنوان اجلزئية والشرطية

التقّية, أو يعود التكليف جتاهها مطلقًا, فإذا خالف املكلَّف وجاء بعمله على 

طبق الوظيفة األولية, فإنه مل يأِت باملطلوب, ويكون عمله باطاًل, سواء كان 

 معاملة أو عبادة.

ة والشرطية واملانعية, وأن أمَّا إذا بنينا على عدم سقوط عنوان اجلزئي

الساقط هو املسؤولية عنها حال االضطرار كما ذكرناه, فإنه جيب التمييز بني 

 التقّية احلفظية, وبني تقّية املداراة.

فإن التقّية احلفظية إذا تعّلقت مبا ال جيوز تعريضه للتلف, كالنفس أو 

وال ريب, لكونها العرض أو املال البالغ, فإن خمالفتها ستكون مبطلة للعمل 

مقدِّمة موصلة إىل احلرام, كإلقاء النفس يف التهلكة وما شابه, فإن تفويت 

لو كان موافقًا للتكليف ا ال يكون كذلك, ومبالتكليف املتقى به واملطلوب شرعًا 
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من التقّرب مبا يكون مبغوضًا للموىل, فال يكون جمزيًا وال شّك  األولي سيكون

: ا تدّل عليه أيضًا بعض روايات التقّية, كقوله يف وقوعه باطاًل, وهو م

ليس منَّا َمْن مل يلزم التقّية
1

يغفر اهلل للمؤمن كل ذنب,  :, وقوله 

ويطّهره منه يف الدنيا واآلخرة, ما خال ذنَبني: ترك التقّية, وتضييع حقوق 

اإلخوان
2

التقّية ديين ودين آبائي :, وقوله 
3

 , وغريها.

, والذنب ي به على خالفها ليس من عملهم فالعمل املأت

, ولعّله املرَتكب بذلك ذنب غري مغفور, وخمالفة التقّية خمالفة ملا يدينون به 

 ال توجد من العبارات الداّلة على البطالن ما هو آكد من تلك العبارات.

وأّما إذا تعّلقت التقّية بأنوا  من الضرر ال تصل إىل النفس أو العرض 

يبلغ أهميتهما من الشأنية واملال وما شابه, فإن خمالفتها عندئٍذ قد ال تشكل أو ما 

مقدمة للوقو  يف احلرام كإلقاء النفس يف التهلكة, فإذا مل ننب على انقالب 

و التكليف عند التقّية إىل العمل الفاقد للشرط أو اجلزء, وبنينا على أن الساقط ه

كم بالبطالن؛ لعدم الدليل عندئٍذ, فقد ميكننا احل املسؤولية عنهما فقط, فال

وإن ارتكب يقال بصحة العمل املأتي به إذا كان على طبق الوظيفة األولية, 

احلكم بالبطالن أيضًا ألنه من هنا , وإن كان األقوى املكلَّف حرامًا برتكه للتقّية

 التقرب بالفرد املبغوض كما ذكرناه.

املعترب فيها تليني القلوب, وجلب وأمَّا تقّية املداراة فإنه ملَّا كان 

                                                           

, كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, باب وجوب التقّية مع 16. وسائل الشيعة )م. س(: ج1

 .28, حديث 212, صاخلوف إىل خروج صاحب الزمان 

, كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, باب وجوب االعتناء 16. وسائل الشيعة )م. س(: ج2

 .6, حديث 223ؤمنني, صواالهتمام بالتقّية وقضاء حقوق اإلخوان امل

, كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, باب وجوب التقية مع 16. وسائل الشيعة )م. س(: ج3

 .24, حديث 210, صاخلوف إىل خروج صاحب الزمان 
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النفوس, وتأليف األمة, فإن موجبات هذه األمور إمنا يعترب توفرها يف احلالة 

الغالبة لتصرفات الناس, لعدم إمكان ضبط تصرفات اجلهَّال والعوام بشكل تام 

ودائم, فلو جاء أحدهم بعمله خمالفًا للتقّية, وموافقًا للوظيفة األولية, فإن كان 

فه ال يثلم احلالة الغالبة ملوجبات املداراة, فإن عمله على طبق الوظيفة تصر

لتقّية, وأمَّا إذا كان بالصحة, وإن ارتكب إمثًا مبخالفته ل األولية سيكون حمكومًا

عمله مما يرتتب عليه تفريق املسلمني, وإيقا  الفتنة بينهم, أو الفساد يف الدين, 

طالن, وإن كانت صورته مستوفية لألجزاء فإنه سيكون حمكومًا باحلرمة والب

 والشروط حبسب الوظيفة األولية.

حال االضطرار واإلعادة بصورة العمل  اإلتيانوأّما إذا بنينا على لزوم 

يف الوقت بعد زواله أو القضاء خارجه
1

فعدم اإلتيان بالصورة يكون حرامًا, , 

ناًء على أن التكليف لكن اإلتيان مبا يوافق الوظيفة األولية يكون صحيحًا ب

بالوظيفة األولية ال يزال على عهدة املكلَّف, وإن كان عليه اإلتيان بصورة 

أمَّا اإلتيان بالوظيفة والعمل املوافق للتقّية, فاحلرمة متعلقة برتكه للصورة, 

, فما أتى به حبسبها يكون مصداقًا ال يزال على عهدة املكلَّفنه فإاألولية 

 ويكون صحيحًا. للمأمور به واقعًا,

إذا بنينا على أن التقّية رخصة, فعندئٍذ خمالفتها واإلتيان باملأمور به الواقعي أّما و

 .أيضًا يكون جائزًا وصحيحًا

كما فّرق بعضهم
2
على خالف التقّية متعّلقًا بني كون العمل املأتي به  

                                                           

, القواعد الفقهية للسيد حممد حسن 325, ص5)م. س(: ج يف شرح العروة الوثقى . التنقيح1

, رسالة يف التقية, وكذلك: املكاسب للشيخ األنصاري )م. 78ص, 5البجنوردي )م. س(: ج

 .140, ص3س(: ج

األنصاري, مرتضى, رسائل فقهية )تراث الشيخ األعظم(: إعداد جلنة حتقيق تراث الشيخ . 2

 .96هـ. ق, ص 1426, جممع الفكر اإلسالمي, قم, 3األعظم, ط
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مبا هو جزء للعبادة كالسجود على الرتاب يف الصالة, أو االعتماد على رأسّي 

إبهامّي القدمني يف السجود, أو اجلهر بالبسملة, فتكون صالته تاّمة األجزاء 

والشرائط حبسب الوظيفة األولية, وبني كونه متعلقًا مبا ليس جزءًا أو شرطًا 

فجاء بصالته يف مورد التقّية دون  ,آمنيللعبادة كالتكّتف يف الصالة أو قول 

تلك األعمال, فتكون صالته تاّمة األجزاء والشرائط حبسب الوظيفة األولية يف 

 هذه احلال أيضًا.

وقد نقل احملقق اللنكراني
1
  :ثالثة أقوال يف املسألة, هي 

الصحة مطلقًا .1
2
. 

عدمها مطلقًا .2
3
. 

التفصيل .3
4

به لزوم التقّية  , بني ما لو كان اجلزء أو الشرط الذي تعلق

جزءًا للعبادة فحكموا بعدم الصحة, وبني ما لو كان خارجًا عنها 

 فحكموا بالصحة.

واحتّجوا لألول بأن األمر بالشيء ال يقتضي النهي عن ضّده, بناًء على 

وجوب التقّية حبسب ما يستفاد من بعض الروايات اآلمرة بها كقوله 

: ليس منَّا َمْن مل يلزم التقّية
5

يغفر اهلل للمؤمن  :, وقوله 

كل ذنب, ويطّهره منه يف الدنيا واآلخرة, ما خال ذنَبني: ترك التقّية, 

                                                           

 .78رسائل يف الفقه واألصول )م س(: ص. 1

 .186, ص2)م س(: ج الرسائل لإلمام اخلميين . 2

, نقاًل عن: جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم: 78رسائل يف الفقه واألصول )م س(: ص. 3

 .435, ص2: ج, و: مصباح الفقيه للمحقق اهلمداني 239, ص2ج

حبث , و: اآلملي, حممد تقي, تقريرات 96صرسائل فقهية )تراث الشيخ األعظم( )م س(: . 4

 .299الصالة, ص , كتاب2املريزا النائيين: ج

, كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, باب وجوب التقّية مع 16. وسائل الشيعة )م. س(: ج5

 .28, حديث 212, صاخلوف إىل خروج صاحب الزمان 
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وتضييع حقوق اإلخوان
1

وبالتالي ما يفعله املكلَّف ليس منهيًا عنه  ,

 ليقع فاسدًا, وإمنا هو جمرد عاٍص لرتكه التقّية.

وترك املأمور به مساوٌق  واحتّجوا للثاني بأن ترك التقّية ترٌك للمأمور به,

لفساد العمل
2

لي , وبأن التقّية وعدمها موضوعان حلكمني خمتلفني: أّو

ويف حال التقّية ال شّك بأنها موضو  للحكم الثانوي, وخمالفته وثانوي, 

 موجبة لفساد العمل, وهو مبيّن على القول بانقالب التكليف للتقّية.

للعبادة,  املخالفة للتقّية إذا كان جزءًاواحتّجوا للثالث بأن ما يتحقق به 

به, فتقع العبادة مشتملة على هذا اجلزء  وقد تعّلق النهي عن خمالفتها

املنهي عنه وتكون فاسدة, وأّما إذا مل يكن جزءًا للعبادة, فال يتعلق 

 النهي عنه بشيء من أجزائها, فتقع صحيحًة.

تكليف حال التقّية, وإال وهذا الكالم إّنما يصّح إذا مل نقل بانقالب ال

سيصبح العمل التقوي هو املكّلف به, وتكون خمالفته مفسدة للعمل سواء 

أنه بناًء على القول بعدم انقالب كانت مبا يكون جزءًا أو مبا ال يكون, كما 

التكليف, البّد من مالحظة ما يرتتب على تلك املخالفة من حصول املقدمة 

لو كانت خمالفته للتقّية تسبب اإلذاعة وإحلاق املوصلة للحرام أو ذاته, كما 

األذى باملؤمنني أو الفرقة والعداوة بينهم, أو كإلقاء نفسه للتهلكة وما 

 شابه, فإنها ال شّك عندها من احلكم بالبطالن.

كما يظهر مما تقّدم حال ما حكم به بعضهم من صحة عمل من امتنع 

معًا, بزعمه أن مقتضى األدّلة اللفظية  عن موافقة التقّية والوظيفة األولية يف آٍن

 ّيأ -للتقّية سقوط اجلزئية والشرطية واملانعية, مما يعين سقوط األمر باملرّكب 

                                                           

عتناء , كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, باب وجوب اال16. وسائل الشيعة )م. س(: ج1

 .6, حديث 223واالهتمام بالتقّية وقضاء حقوق اإلخوان املؤمنني, ص
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وعدم حصول أمر جديد, ألنه بناًء على هذا القول ستكون  -الوظيفة األولية 

ّية, وليس التقّية مما يلزم من األمر به عدمه, فاملتقي إمنا يتقي بالعمل املوافق للتق

ي إىل خمالفة أشّد من خمالفة ترك العمل رأسًا قد يؤّد يتقي بعدم العمل, بل إّن

قوله من من من يأتي بالعمل على طبق الوظيفة األولية, مضافًا إىل ما يلزم 

جعل اآلتي بالعمل على طبق الوظيفة األولية أسوأ حااًل من املخالف لكلتا 

 الوظيفتني.

ال إميان ملن  :ؤكِّدة على التقّية كقوهلم ويتضح من الروايات امل

يغفر اهلل للمؤمن كل  ,جعلت تسعة أعشار الدين يف التقّية, وال تقّية له

ذنب, ويطّهره منه يف الدنيا واآلخرة, ما خال ذنَبني: ترك التقّية, وتضييع 

, وغريها, أنه ال حاجة لالحتكام إىل القواعد األصولية كما حقوق اإلخوان

لو ترَك التقّية وأتى بالعمل على خالفها, بقوله:  فعله بعض األعاظم 

فمقتضى القواعد صحته
1

, فإنه ال جمال بعد كل تلك الروايات لتوّهم الصحة, 

ه مبنائيًا خيالفه مضافًا إىل املناقشة فيما اعتمده من تلك القواعد, وال أقّل من كون

فيه الكثريون, كقوله بإمكان األمر بالضدين, واستهجانه ملا شا  على ألسنتهم 

من أن املبعد ال ميكن أن يصري مقّربًا, وإنكاره لوجوب مقدمة الواجب, فنحن 

لسنا حباجة إىل تلك القواعد إلثبات البطالن مع وجود كل تلك الروايات 

نالصرحية وما ورد فيها من البيا
2

, ومن املعلوم أنه إمنا نلجأ إىل البحث 

 القواعدي عند فقد النصوص ال مع وجودها.
 

 ترك العمل املوافق للتقّية يف املعامالت 

فإنه بناًء على ما ذكرناه عند احلديث عن ترتيب آثار الصحة على 

العمل املأتي به تقّية, من أن العمل التقوي بديل اضطراري يرتفع أثره بارتفا  

                                                           

 .186, ص2. الرسائل لإلمام اخلميين )م. س(: ج1

 .79(: صائل يف الفقه واألصول )مصدر سابق. رس2



   414 

طرار, فإن إيقا  املعامالت تقّية, كإيقا  الطالق دون شهادة عدلني, أو االض

بيع املثلي مبا هو أزيد منه, أو ما شابه, بل وحتى األحكام الوضعية كالطهارة 

والزوجية وغريها, فإنه تثبت آثارها مادام االضطرار وترتفع بعده, وبالتالي فإن 

الفة للتقّية, سيكون حكمها حكم ما إيقا  املعاملة موافقة للوظيفة األولية وخم

 سبق يف العبادات, سواء كانت التقّية حفظية أو مداراتّية.
 

 . اعتبار عدم املندوحة يف التقّية8

ويراد منه اشرتاط عدم وجود تصرف بديل خيرج به املكّلف عن 

احلفظية االضطرار للتقّية, وبالنظر إىل أقسام التقّية وأدلتها املتعددة, فإن التقّية 

... املشروطة باالضطرار, واملستندة يف مشروعيتها إىل قوله تعاىل:    

        ...  ]احلج[ ,...             

   ...  ]وغريها, وإىل أحاديث الرفع]النحل ,
1

: , وإىل قوهلم 

التَِّقيَُّة يف ُكلِّ َضرورٍة وصاِحُبها َأْعَلٌم بها حني َتْنِزُل به
2

التقّية يف كل شيء , و

يضطر إليه ابن آدم, فقد أحّله اهلل له
3

, وغريها من الروايات, ختضع لقاعدة: 

املشروط عدٌم عند عدم شرطه فإذا ارتفع االضطرار, ارتفعت مشروعية ,

املداراتية, اليت ال عالقة هلا مبورد االضطرار, ولكنها تبقى التقّية, خبالف التقّية 

خاضعة ملوارد أخرى, كاحلفاظ على وحدة املسلمني, واالحرتاز عن اجلفوة 

بينهم, وإقامة روابط األخوة وغري ذلك من األهداف, فتبقى خاضعة لتوفر 

افه, فإذا تلك املوارد اليت تقام ألجلها, فالتقّية دومًا سلوك موّظف لتحقيق أهد

                                                           

1 .     ـا اضـطروا ـا ال يعلمـون, وم رفع عن أميت تسعة: اخلطأ, والنسيان, وما أكرهوا عليه, وما ال يطيقون, وم

. ]التوحيـد للشـيخ الصـدوق )م.    والتفكر يف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق بشفةإليه, واحلسد, والطرية, 

 [.24, ح353س(: باب االستطاعة, ص

 .13, احلديث219اإلميان والكفر, باب التقية, ص, كتاب 2. أصول الكايف )م. س(: ج2
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 انعدم املورد أو اهلدف, انعدمت مشروعيتها.

نعم يبقى الكالم فيما لو وجد التصرف البديل وذهل عنه املضطر أو 

املداري, أو خشي انكشاف إرادته للتخلص من االضطرار, فإنه أيضًا يف هذه 

إىل طريق التخلص  هتوجهبقاء االضطرار على حاله, لعدم  احلالة ميكن تصوير

 للخشية من انكشاف أمره. منه, أو

كذلك ميكن تصوير حالة االضطرار يف تقّية الكتمان, واليت من مجلة 

بكتمان سّرهم وعدم إذاعته أدّلتها أمرهم 
1

, فإن بعضها قد جاء معلَّاًل 

يا سليمان إنكم على دين َمْن  :مشريًا إىل دواعي ذلك الكتمان, كقوله 

أذّله اهللكَتمه أعزَّه اهلل, ومن أذاعه 
2

عليكم بالتقّية فإنه ليس  :, وقوله 

ِمنَّا من مل جيعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه, لتكون سجيته مع من حيذره
3

 ,

وغريها من روايات الكتمان, فإنها أيضًا ميكن تصوير بنائها على االضطرار, 

للحق, أو فتدور مشروعيتها مداره سواء كان اضطرارًا إىل الفعل والقول املخالف 

إىل كتمان احلق للنجاة من األذى, أو إىل مداراة اآلخرين اتقاًء لشّرهم, أو جلبًا 

 لقلوبهم وتأليفًا لنفوسهم صونًا ملصلحة اإلسالم.

إن االضطرار كما يكون إىل ذات الفعل املتقى به, يكون أيضًا إىل 

                                                           

. واهلل إنَّ أحبَّ أصحابي إليَّ َأْوَرُعُهْم وَأْفَقُهُهْم وَأْكَتُمُهْم ِلَحديِثَنا ...قال:  الباقر اإلمام . وعن 1

[, وعن 7, احلديث223ميان والكفر, باب الكتمان, ص, كتاب اإل2]أصول الكايف )م. س(: ج

َوِدْدُت واهلِل َأنِّي اْفَتدَْيُت َخْصَلَتْيِن يف الشِّيَعِة لََنا بَِبْعِض َلْحِم َساِعِدي: قال:  اإلمام السجاد 

, 221, كتاب اإلميان والكفر, باب الكتمان, ص2]أصول الكايف )م. س(: ج النََّزَق َوِقلََّة اْلِكْتَماِن

ما قََتلََنا َمْن َأَذاَ  َحِديَثَنا قَْتَل َخَطٍأ, ولِكْن قََتلََنا َقْتَل قال:  [, وعن اإلمام الصادق 1احلديث

 [.4يث, احلد370, كتاب اإلميان والكفر, باب اإلذاعة, ص2. ]أصول الكايف )م. س(: جَعْمٍد

 .3, حديث 222, كتاب اإلميان والكفر, باب الكتمان, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج2
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ع حاالتها اهلدف الذي ُيسعى للوصول إليه بالتقّية, فاالضطرار موجود يف مجي

وأقسامها, حتى ما كان منها على سبيل املداراة, وتدور مشروعيتها مداره على 

 الدوام.

لذا فإن التمييز يف موارد التقّية بني موارد االضطرار يف التقّية باملعنى 

العام, وبني موارد التقّية من املخالفني كما يف التقّية باملعنى األخّص, حيث اعترب 

حة يف األول دون الثانيبعضهم عدم املندو
1
ال أساس له بعد البيان الذي  

, التقّية يف كل شيء يضطر إليه ابن آدم :قدمناه, والذي يشهد له قوهلم 

وغريه, كما أن مقتضى العموم يف الرواية مشوهلا لكل أنوا  التقّية وأقسامها, 

كانت السّيما بعدما صورناه من وجود االضطرار يف مجيع أقسامها؛ سواء 

الروايات الداّلة على مشروعيتها هي الروايات العامة, أو الروايات اخلاّصة, 

 سواء كانت تقّية املداراة أو الكتمان, أو تقّية احلفظ.

                                                           

, الرسائل لإلمام اخلميين )م. س(: 314, 311ص, 5. التنقيح يف شرح العروة الوثقى )م. س(: ج1
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 . الظاهر والباطن يف العقيدة والشريعة1

التبست مسألة الظاهر والباطن على بعض املسلمني, فظّنوا أن هلذا 

جلالء هذه املسألة وعّدوا التقّية من الباطن, والبّد متباينني, الدين ظاهرًا وباطنًا 

 من حبثها من عدة جهات:

 حتديد املراد من الظاهر والباطن. أ.

 الظاهر والباطن يف العقيدة. ب.

 الظاهر والباطن يف أحكام الشريعة. ج.

 مناقشة بعض اآليات والروايات. د.
 

 أ. تحديد المراد من الظاهر والباطن

الباء والطاء والنون, أصل واحد ال يكاد خيلف, قال ابن فارس: 

وهو إنسّي الشيء واملقبل منه, فالبطن خالف الظهر ... وباطن األمر ُدْخَلته, 

خالف ظاهره, واهلل تعاىل هو الباطن ألنه بطن األشياء خربًا, تقول: بطنت هذا 

... األمر, إذا عرفت باطنه ... قال تعاىل:        ...   آل[

عمران[
1
. 

الظاء واهلاء والراء, أصل صحيح واحد يدّل على قوة وقال أيضًا: 

وبروز, من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورًا فهو ظاهر إذا انكشف وبرز, ولذلك 

مّسي وقت الظهر والظهرية, وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها
2
. 

والبطن من كل شيء: جوفه ... ويف صفة وقال صاحب اللسان: 

القرآن العزيز: لكل آية منها ظهر وبطن, أراد بالظهر ما ظهر بيانه, وبالبطن ما 

                                                           

 .بطن, مادة 259, ص1. معجم مقاييس اللغة )م. س(: ج1
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احتيج إىل تفسريه كالباطن خالف الظاهر, واجلمع بواطن ... والباطن: من 

أمساء اهلل عز وجل, ويف التنزيل العزيز: هو األول واآلخر والظاهر والباطن, 

, يف متجيد الرب: الَّلهّم أنت الظاهر فليس ما روي عن النيب  وتأويله

فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء, وقيل: معناه أنه علم السرائر 

واخلفيات كما علم كل ما هو ظاهر اخللق, وقيل: الباطن هو احملتجب عن 

أبصار اخلالئق وأوهامهم
1
. 

: ما ... وقوله الظهر من كل شيء خالف البطن وقال أيضًا: 

َنَزَل من القرآن آية إال هلا ظهر بطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع, قال أبو 

عبيد: قال بعضهم الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله, وقيل: الظهر احلديث 

واخلرب, والبطن ما فيه من الوعظ والتحذير والتنبيه ... وقيل يف تفسري قوله: هلا 

ا, وبطنها معناها, وقيل: أراد بالظهر ما ظهر ظهر وبطن, قيل: ظهرها لفظه

تأويله وعرف معناه, وبالبطن ما بطن تفسريه, وقيل: قصصه يف الظاهر أخبار, 

ويف الباطن عربة وتنبيه وحتذير, وقيل: أراد بالظهر التالوة وبالبطن التفهم 

والتعلم
2
. 

واخلالصة: أن الباطن صورة املعنى, والعربة والتفسري, ودخلة 

 والظاهر هو ما ظهر وبرز وما كان مكشوفًا. يء.الش

فالظاهر من الكالم هو ما يتبادر منه مباشرة يف الذهن عند مساعه, 

 والباطن ما يشري إليه من عربة, أو وجه دقيق للمعنى الظاهر املتبادر.

فيفهم من هذا أن الظاهر والباطن مرتابطان, وأن الظاهر يدّل على 

بّد أن تكون داللته خاضعًة لقواعد اللغة وأساليب الباطن, ويؤدي إليه, وال

                                                           

 .434, صبطن, فصل الباء املوحدة, مادة 1. لسان العرب )م. س(: ج1

 .273, ص8. م. ن: ج2
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التعبري العريف, وإال فاإلغراق يف الباطن دون رعاية نظام اللغة وأساليب التعبري 

العرفية, سيكون من التفسري بأّي شيء, وهو ليس من التفسري يف شيء, بل هو 

قد بداية إلعمال اهلوى, وسبب االحنراف واالنزالق يف مهاوي اإلغراب, و

 يؤدي إىل اخلروج من الدين.

 ب. الظاهر والباطن في القرآن الكريم

              قال تعاىل:

   ]األنعام[. 

    وقال تعاىل:                         

                                      

                                  

                   . ]األنعام[. 

   وقال تعاىل:                    ...  

 .]األعراف[

  وقال تعاىل:                        

                                       

                             ]الرعد[. 

    وقال تعاىل:                 

 ]احلديد[. 

  وقال تعاىل:                             

  ]الروم[. 
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  وقال تعاىل:                     

                                  

        ]لقمان[. 

         وقال تعاىل:

               

       ]احلديد[. 

وكل هذه اآليات املباركات يراد من الظاهر فيها ما ظهر وعلم مباشرًة, 

أو ما كان يراد منه االشتغال به للتلّهي عن احلق, وبالباطن فيها داخل الشيء, 

جلَّ شأنه, فهو من َبَطن األمور  وما كان فساده خافيًا, وأمَّا الباطن كاسٍم له

وأحاط بها علمًا, أو ألنه حمتجب عن أنظار اخلالئق
1

, وإن ظهرت جتلياته يف 

 مجيع خملوقاته.

وأمَّا الباطن احملتاج إىل تأويل ليظهر, فإن تأويله البّد وأن يناسب 

 قواعد اللغة واستعماالتها العرفية, وال يلجأ إليه إال يف حالتني:

...   استحالة األخذ بالظاهر كقوله تعاىل: أوهلما:    ... 

 ]فإن اليد هنا يد القدرة وليست هي اليد باملعنى املتعارف]الفتح ,
2
. 

   علّو املعنى وظرفه, كقوله تعاىل: وثانيتهما:        

  ]حيث فّسر بعضهم الطهارة بالطهارة املعنوية, فال يدرك حقائق ]الواقعة ,

                                                           

 الباطن يف ظهورهالظاهر   . يا من هو اختفى لفرط نوره1

, نشر ناب, 1]السبزواري, احلاج مال هادي, شرح املنظومة: عّلق عليه حسن زاده اآلملي, ط

 [.35هـ.ق, خطبة املصنف وشرحها, ص 1416

, تفسري 13, ص13, ج5. راجع: تفسري الرازي )التفسري الكبري ومفاتيح الغيب( )م. س(: مج2

 .]األنعام[     ...  اىل:( من سورة األنعام, وهي قوله تع61اآلية )
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القرآن إال من طّهر قلبه هلل
1

  , واآلية على حّد قوله تعاىل:       

             ]حيث قرنت اآلية بني اهلداية والتقوى, ]البقرة ,

موافقًا لقواعد اللغة وأساليب التعبري فيها, وله نظائر يف والبّد فيه أيضًا أن يكون 

 القرآن الكريم.
 

 ج. الظاهر والباطن في الحديث الشريف

 وما يهّمنا منه ما تعّلق بالقرآن الكريم والُسنَّة الشريفة.

أخربنا عمر بن حممد اهلمداني قال روى ابن حبان يف صحيحه قال: 

حدثنا إمساعيل بن أبي أويس قال حدثين حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال 

أخي عن سليمان بن بالل عن حممد بن عجالن عن أبي إسحاق اهلمداني عن 

أبي األحوص عن بن مسعود رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن
2
. 

. قلت يؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي ..وروى السيوطي يف اإلتقان قال: 

 ,إن القرآن ذو شجون وفنون :حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس قال

 ,فمن أوغل فيه برفق جنا ,وال تبلغ غايته ,ال تنقضي عجائبه ,وظهور وبطون

 ,وناسخ ومنسوخ ,وحالل وحرام ,أخبار وأمثال ,ومن أوغل فيه بعنف هوى

فجالسوا به  ,ره التالوة وبطنه التأويلفظه ,وظهر وبطن ,وحمكم ومتشابه

 العلماء وجانبوا به السفهاء.

ورد عن أبي الدرداء أنه قال: ال  :شفاء الصدوروقال ابن سبع يف 

                                                           

, وكذلك: 308. راجع: املفردات يف غريب القرآن )م. س(: كتاب الطاء وما يتصل بها, ص1

السلمي, أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني بن موسى األزدي, تفسري السلمي )حقائق التفسري(: 

, 2م, ج2001هـ, 1421الكتب العلمية, بريوت, لبنان, , دار 1حتقيق: سيد عمران, ط

 .]الواقعة[        , قوله تعاىل:302ص

 .276, ص1. صحيح ابن حبان )م. س(: ج2
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 .يفقه الرجل كل الفقه حتى جيعل للقرآن وجوهًا

 .وهذا الذي قااله ال حيصل مبجرد تفسري الظاهرقال ]السيوطي[: 

آية ستون ألف فهم, فهذا يدل على أن يف وقال بعض العلماء: لكل 

فهم معاني القرآن جمااًل رحبًا ومتسعًا بالغًا, وأن املنقول من ظاهر التفسري وليس 

ينتهي اإلدراك فيه بالنقل والسما  البد منه يف ظاهر التفسري ليتقي به مواضع 

الغلط, ثم بعد ذلك يتسع الفهم واالستنباط, وال جيوز التهاون يف حفظ 

ظاهر, بل ال بد منه أواًل إذ ال يطمع يف الوصول إىل الباطن قبل إحكام ال

الظاهر, ومن اّدعى فهم أسرار القرآن ومل حيكم التفسري الظاهر, فهو كمن 

 اّدعى البلوغ إىل صدر البيت قبل أن جياوز الباب.

اعلم أن  :لطائف املننوقال الشيخ تاج الدين بن عطاء اهلل يف كتابه 

ذه الطائفة لكالم اهلل وكالم رسوله باملعاني العربية ليس إحالة للظاهر تفسري ه

عن ظاهره, ولكن ظاهر اآلية مفهوم منه ما جلبت اآلية له ودلت عليه يف عرف 

اللسان, ومثة أفهام باطنة تفهم عند اآلية واحلديث ملن فتح اهلل قلبه, وقد جاء يف 

ن تلقي هذه املعاني منهم أن احلديث )لكل آية ظهر وبطن(, فال يصدنَّك ع

يقول لك ذو جدل ومعارضة: وهذا إحالة لكالم اهلل وكالم رسوله, فليس 

ذلك بإحالة, وإمنا يكون إحالة لو قالوا ال معنى لآلية إال هذا, وهم مل يقولوا 

ذلك, بل يقرؤون الظواهر على ظواهرها مرادًا بها موضوعاتها, ويفهمون عن 

اهلل تعاىل ما أفهمهم
1
. 

عدة من أصحابنا , عن أمحد بن حممد, وروى الشيخ الكليين يف الكايف قال: 

عن احلسني بن سعيد , عن أبي وهب عن حممد بن منصور قال : سألت عبدا 

                                                           

. السيوطي, جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن, اإلتقان يف علوم القرآن: حتقيق: سعيد املندوب, 1

 .488-487, ص4, ج2م, مج1996هـ, 1416الفكر, لبنان, , دار 1ط
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قل إمنا حرم ( عن قول اهلل عز وجل :  صاحلا )يعين به اإلمام الكاظم 

له ظهر وبطن,  , قال: فقال: إن القرآنربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن

م اهلل يف القرآن هو الظاهر, والباطن من ذلك أئمة اجلور, ومجيع فجميع ما حّر

اهلل تعاىل يف الكتاب هو الظاهر, والباطن من ذلك أئمة احلق ما أحّل
1
. 

علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن النوفلي, عن وكذلك يف الكايف أيضًا: 

: أيها ال: قال رسول اهلل ق السكوني, عن أبي عبد اهلل عن آبائه 

الناس إنكم يف دار هدنة وأنتم على ظهر سفر والسري بكم سريع وقد رأيتم الليل 

بعيد ويأتيان بكل  بان كّلجديد ويقّر والنهار والشمس والقمر يبليان كّل

وا اجلهاز لبعد اجملاز, قال: فقام املقداد بن األسود فقال: يا فأعّد ,موعود

فإذا التبست عليكم  ,اهلدنة ؟, قال : دار بالغ وانقطا  رسول اهلل وما دار

ق, ع وماحل مصّدفإنه شافع مشّف ,الفنت كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن

 ليل يدّلوهو الّد ,ارومن جعله أمامه قاده إىل اجلنة ومن جعله خلفه ساقه إىل الّن

يس باهلزل على خري سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وحتصيل وهو الفصل ل

وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم , ظاهره أنيق وباطنه عميق , له جنوم 

وعلى جنومه جنوم ...
2
. 

 

 د. الظاهر والباطن في العقيدة

العقيدة ما عقد عليه القلب, فهي من املقوالت النفسية, اليت موقعها 

أن يكون والبّد ومستقرها قلب اإلنسان, واللفظ تعبري عن ذلك العقد القليب, 

ال إله إال الذي هو اهلل  مطابقًا له, فليس يف العقيدة ظاهر وباطن, فاهلل جّل جالله

الكتاب الذي بني والقرآن الكريم هو  ,هو سيدنا حممد   هو, والنيّب

                                                           

 .374, ص1. أصول الكايف )م. س(: ج1

 , يف متثل القرآن وشفاعته ألهله.599-598, ص2. م. ن: ج2
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 , وإن وجد ما يدّل على خالف ذلك يف بعضوال نقصانفيه ال زيادة أيدينا, 

مجيع املسلمنيوهو موجود يف كتب  -روايات ال
1
أن يكون موضوعًا, فإمَّا  - 

نسب إىل الكتاب الكريم يفقده حّجيته, وال خلل ُي إن أّيفمن التأويل,  أو البّد فيه

والذي عليه مجيع مذاهب املسلمني أن القرآن الشريفة,  يبقي منه حتى الترّبك بآياته

, وقد توىل الكريم هو املوجود بني الدفتني, وهو الذي نزل على رسول اهلل 

  اإلشراف على تدوينه يف حياته, وكان يراجعه يف كل عام مّرة مع جربيل

 ويف عام وفاته راجعه مرتني, وهو ذاته الذي يف أيدينا هذه األيام, وسيبقى ,

         تعاىل إىل قيام يوم الدين, قدرتهكذلك حمفوظًا ب

  ]احلجر[. 

بعض اآلي بعض من نسخ التالوة, أو احتمال تبديل موضع وما ذكره 

ال يقّل خطره عن القول بالتحريف فيه
2

هو قول عهدته على قائله, واألجدر و, 

بالعاِلم أن يرتك القول يف كل مسألة مل تتضح له معاملها, وأن يعتربها من نصف 

 الناس يف االلتباس, ويكثر القيل والقال.العلم الذي ال َيعلم, لئاّل يقع 

كما  حيمل على ظاهره باجلنة والناربأحداث القيامة ووكذلك االعتقاد 

                                                           

 تضعيف هذه الروايات مما أمجع عليه احملققون من علماء الُسنَّة والشيعة على السواء.. و1

من التالوة وبقاء العمل مبضمونها, وهو أمر ال يتعقل, وال ن نسخ التالوة يعين نسخ نّص اآلية أل. 2

وَجعلوا النسخ يف بالتحريف بشيء, انظر ما قاله الدكتور صبحي صاحل يف كتابه: خيتلف عن القول 

القرآن على ثالثة أضرب: نسخ احلكم دون التالوة, ونسخ التالوة دون احلكم, ونسخ احلكم 

والتالوة مجيعًا, ولُيكثروا إن شاؤوا من شواهد الضرب األول, فإنهم ال ميسون النّص القرآني من 

ة وتشريعّية يعلمها اهلل, أمَّا قريب وال بعيد, إذ اآلية مل ُتنسخ تالوتها, بل ُرفع حكمها ألسرار تربوّي

تالوة آياٍت  -بزعمهم  -اجلراءة العجيبة ففي الضربني الثاني والثالث, اللَذين ُنسخت فيهما 

, ]الصاحل, صبحي, مباحث يف علوم معّينة إمَّا مع نسخ أحكامها, وإمَّا دون نسخ أحكامها

كما أن القول بتبديل موضع [, 265م, ص1977, دار العلم للماليني, بريوت, 10القرآن: ط

 بعض اآلي فيه يفقده حجيته ودليليته على املوضوعات الشرعية املختلفة.
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 .القرآن الكريمذكره جلَّ شأنه يف 

وقولنا: ليس يف العقيدة ظاهر وباطن ليس له عالقة بكتمان بعض 

رورة, حفظًا مسائلها, أو بإعالن املسلم ما خيالف ما عقد عليه قلبه يف حال الض

فكتمان بعض املسائل أو إعالن لنفسه, ودفعًا لألذى البالغ عن ماله وعرضه, 

ما خيالف العقيدة عند الضرورة شيء, واالعتقاد مبا خيالف الظاهر شيء آخر, 

عند اللزوم رؤساء الدين وأئمة  واألول جائز عند مجيع املسلمني, وماَرَسه

املذاهب كما تقّدم
1
. 

قيدة من املقوالت النفسانية فإنه يستحيل أن يكون هلا وملَّا كانت الع

مبا هي عقيدة, كما أن كتب العقائد معروفة منتشرة يف كل خيالف الظاهر باطن 

, ويفتخرون فيها عقيدتهمالدليل على صحة فيها مكان, ويقيم أصحابها 

نه لو وجد سيؤدي إىل ضيا  ألآرائهم, فال داعي لوجود باطن فيها, سالمة ب

كما حصل لبعض املنحرفني, وهو خالف الغاية وإىل تشويه العقيدة ة احلق صور

 من البحث العقائدي وحماولة نشره.

 

 هـ. الظاهر والباطن في أحكام الشريعة

ونذكر هنا ما ذكرناه سابقًا من أن املذاهب اإلسالمية الثمانية, اليت 

بادات, وتراه من يدور عليها البحث يف هذا الكتاب, ال تعرتف بوجود باطن للع

األباطيل, فالصالة, والزكاة, والصيام, واحلّج ... ليست إال ذواتها, تؤّدى يف 

أوقاتها, وبأشكاهلا املعروفة, وجمرد وجود االختالف يف بعض أحكامها اجلزئية 

خرج تلك العبادات عن مسّمياتهاال ُي
2

, لذا اتفقت كلمة الفقهاء على أن َمْن 

                                                           

. فإن أبا حنيفة قِبل القضاء, وقال أصحاب أمحد بن حنبل خبلق القرآن, وغريهم, راجع مناذج من 1

 .من هذه الكتاب وتابعيهمتقّية الصحابة والتابعني 

 , والصيام, و... إخل.. فيحكم بأنه قد أّدى الصالة2
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ما أدَّاه سابقًا من العبادات إذا كان صحيحًا وفق مذهبه بدَّل مذهبه, ال يعيد 

الذي كان عليه, وأمَّا املعامالت فاألمر فيها أيضًا من الواضحات, وال عالقة 

لذلك مبا يقوم به املسلم مما خيالف مذهبه ورأيه عند الضرورة, كما أثبته البحث 

 الفقهي عند مجيع املسلمني.
 

 ق. الفرق بني التقّية والنفا2

لوجود مباينة يف كليهما بني قرن بعض املسلمني بني التقّية والنفاق, 

الظاهر والباطن, ففي التقّية كتمان للحّق اتقاًء ألذى الظاملني, ولكن مع 

االعتقاد به, ويف النفاق كتمان للكفر كيدًا للمسلمني, ولكن مع االعتقاد به, 

 فشتان ما بينهما.

إظهار اخلري, وإسرار الشّرالنفاق فقال:  ابن كثريلقد عرَّف 
1
 ,

وليس يف التقّية إسرار شّر, والذي يسّر الشّر يكون الشرُّ هويته, والدافع وراء 

 عمله, على طريقة قول الشاعر:

عند التقلُِّب يف أنيابها العطُب       إن األفاعي وإن النت مالمسها
2

 

يقسم غنائم غزوة  والتقّية خالف ذلك, فها هو رسول اهلل 

ُحنني  على أشخاص معدودين رجاء تأليف قلوبهم واتقاء فتنتهم دون أن

بئس أخو القول مداراًة ملن مسَّاه قبل لقائه  يعطي األنصار شيئًا, ويلني

العشرية
3

ة, وهو ما ذكرناه يف أدّلة التقّية من الُسنَّة الشريف
1

, فلم يكن يف تقّيته 

                                                           

 .50, صفة املنافقني, ص1. تفسري ابن كثري )م. س(: ج1

 . والبيت لعنرتة بن شداد العبسي من قصيدة يتوعد النعمان بن املنذر ويفتخر بقومه, مطلعها:2

 وال ينال الُعال من َطْبُعُه الَغَضُب  ال حيمُل احلقَد َمْن تعلو به الرَُّتُب

 .92صادر, بريوت, صديوان عنرتة: دار 

حدَّثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا سفيان, عن ابن املنكدر, حدثه . واحلديث أخرجه البخاري, قال: 3

ائذنوا له, فبئس ابن رجل فقال:  عروة بن الزبري, أن عائشة أخربته, أنه استأذن على النيب 
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  مبا تعنيه من احلفظ ضمن الشروط املعتربة فيها ال تكون إال اخلري, والتقّية

 إال كذلك.

املساواة بني أمرين, تقتضي املماثلة بينهما من مجيع مضافًا إىل أن 

اجلهات, وإال فالكالم يف اإلصالح بني الناس, سيكون والكذب سواء, وهكذا 

, أو إظهار دواليك, لذا فإن الفرق بني إبطان الكفر وإظهار اإلميان يف النفاق

املودة وإخفاء سوء الطوّية للمؤمنني فيه, وبني كتمان احلق يف التقية مع اطمئنان 

على النفس وعلى املؤمنني, يكفي أن يكون مائزًا بني األمرين,  القلب به حفاظًا

ن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد, من التباس التقّية بالنفاق مل ومانعًا

 إلميان والسالمة, واملنافق قلبه مملوء بالكفر والعداوة.فاملتقي قلبه مطمئن با
 

 . ليس يف التقّية سوء طوّية3

 تقدَّم أّن للتقّية ثالثة شروط:

 عند كل ضرورة, وصاحبها أعلم بها حني تقع به. أ.

 ال تقّية يف الدماء. ب.

 ال تقّية عندما تؤدي إىل ضيا  صورة احلق. ج.

تبّين الشروط الثالثة املذكورة حدودها  ’إن التقّية طريقة يف احلفظ

وضوابطها, وهي جمرد عمل وقائي ليس فيه عدوان على أحد, أو إرادة ظلمه 

أو إحلاق األذى به, وهي جزء من منظومة التشريعات اإلسالمية اليت ال تضادَّ 

المية بناء األمة وال تعارَض بينها, ومن املعلوم أن من مقاصد الشريعة اإلس

                                                                                                                                       

العشرية, أو بئس أخو العشرية, فلما دخل أالن له الكالم, فقلت له: يا رسول اهلل, قلت ما قلت, 

: أي عائشة, إن شرَّ الناِس منزلًة عند اهلل َمْن َتَرَكه أو َوَدَعه الناس ثم ألنَت له يف القول, فقال 

 [.70كتاب األدب, باب املداراة مع الناس, ص, 4. ]صحيح البخاري )م. س(: جاتَِّقاَء ُفْحِشه

 من هذا الكتاب. وحسن البشر,, تقّية املداراة بكظم الغيظ األدّلة من الُسنَّة الشريفة. راجع مبحث 1
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ة اإلميان, فال يعقل أن حيتوي تشريع منه خّوالواحدة, وأن اإلسالم يدعو إىل ُأ

على ما يؤدي إىل خالف ذلك, وهذه كتب الشيعة اإلمامية مليئة باألحكام 

الداّلة على املعاملة مع سائر املذاهب اإلسالمية األخرى على أنهم مسلمون, 

 اريث, واجلمعة, واجلماعة ... إخل.من غري فرق يف األنكحة, واملو

مبا  -التوحيد, والنبّوة  -فالكافر عندنا َمْن خالف أحد ركيّن العقيدة 

يؤدي إىل الشرك باهلل, أو إنكار النبّوة, أو إنكارهما, وكذلك من أنكر ضرورة 

من ضرورات الدين دون تأويل, ومبا يؤدي إىل املعاندة مع اهلل ورسوله, 

والعياذ باهلل, كالذي ينكر وجوب الصالة, أو الزكاة, أو  وتكذيب النيّب 

 قد أمر بها. الصيام, مع اعرتافه بأّن النيّب 

على أنه ال ختلو كتب مذهب من مذاهب املسلمني من سقطة يف حق 

املذاهب األخرى, أو الفقهاء اآلخرين من املؤالفني أو املخالفني, ومع ذلك فإنه 

تقع مسؤوليته على كاتبه, ولرمبا يرتبط بالظروف  ال يصّح التعميم, فهذا إمنا

اليت عاشها, وال ينبغي عندما تكون القضية مما يؤثر على سالمة األمة أن تقابل 

السيئة بالسيئة, ألن ذلك سيؤدي إىل زيادة تفرقها وشرذمتها, واحلق يف مثل 

اله, وأن هذه احلال اللجوء إىل اهلل تعاىل بالدعاء أن يبّدل بسوء حالنا ُحسن ح

 جيمعنا على اخلري والصالح, ودفع الشبهة باليت هي أحسن.

ومما يؤسف له أن التفكري اجلمعي, واالجتهاد احملكوم مسبقًا بآراء 

مما يعين وجود تعّسف يف اآلخرين, ليسا بعيدين عن الرتاث العلمي هلذه األمة, 

واالشتغال أهمية غّض الطرف عن القذى, احلكم على اآلخرين, وهو ما يؤكد 

, ودفع الفرقة والنزا , واالستما  إىل الكالم العلمي املعترب املسلمني مبا ينفع

واالبتعاد عن األحكام السابقة وأقوال املخالفني, واملعتمد يف كل مذهب, 

فاحلق ينطق منصفًا وعنيدًا, وإن اطلع أحدنا على شيء من اخلطأ والتجين 

 التأسي بقول القائل: فليس عليه إال
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 ِإْن عيناك أبدت إليك معائبـاً و
 

فــدعها وقــل يــا عــني للنــاس أعــنيُ  
1

 
 

 وبقوله:

 إذا أنت مل تشرب مرارًا علـى القـذى  
 

ظمئـــت وأّي النـــاس تصـــفو مشـــاربه 
2

 
 

املعاملة, ومداراة الناس, وسالمة صحة اخُللق, وُحسن نعم إن 

ومن آله األطهار وصحبه  القلب, هو شيء تعلمناه من رسول اهلل 

األخيار, وندعو اهلل تعاىل أن يعّلمه اجلاهلني مجيعًا كما علَّمناه, حتى تعود 

لألمة وحدتها, وللدين رونقه وضياؤه اللََّذْين ذهبا بكثرة االختالفات 

 والنزاعات.
 

 . الفرق بني التقّية واإلكراه4

بغريه فينتفي به رضاه اسم لفعل يفعله املرء ُذكر يف تعريف اإلكراه أنه 

أو يفسد به اختياره
3
. 

فاإلكراه فعل يوجده املكِره فيضطر معه املستكَره أن يقول أو يعمل ما 

 ال يرتضيه أو خيتاره.

والتقية أن يقي اإلنسان نفسه من وذكرنا يف تعريف التقّية أنها: 

                                                           

 . والبيت من قصيدة لإلمام الشافعي, مطلعها:1

 إذا رمــَت أن حتيــا ســليمًا مــن الـــردى    
 

ــوٌر َوِعْرُضــَك َصــيِّنُ    َوِدُينــَك َموُف
 

, دار 3الشافعي, حممد بن إدريس, ديوان اإلمام الشافعي: اعتنى به عبد الرمحن املصطاوي, ط

 .114م, قافية النون, ص2005هـ, 1426املعرفة, بريوت, لبنان, 
 

 . والبيت لبشار بن برد, من قصيدة مشهورة مطلعها:2

 إذا كنت يف كل األمور معاتبًا
 

 صديقك مل تلق الذي ال تعاتبه 
 

 [.118, ذكر من امسه بشار بن برد أبو معاذ الشاعر, ص7]تاريخ بغداد )م. س(: ج

 .38, كتاب اإلكراه, ص24. املبسوط للسرخسي )م. س(: ج3
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العقوبة مبا يظهره, وإن كان ما يضمر خالفه
1
. 

لمني إذا شاكلت احلالة بني املسلمني واملشركني, أن احلالة بني املسو

حلَّت التقّية حماماة على النفس
2
. 

فالتقّية هي احملاماة عن النفس كما عبَّر عنها اإلمام الشافعي, وقد 

جتتمع مع اإلكراه, كما قد تكون لفرض املداراة كما روى البخاري عن أبي 

وإن قلوبنا َلَتْلَعُنُهْم إنَّا لنْكِشُر يف وجوه أقواٍم: الدرداء قوله
3

, أو تكون 

 إلخفاء احلال وسرته خوفًا من الطغاة.

وإنه وإن كان باإلمكان عّد املداراة وسرت احلال من اإلكراه غري 

املباشر, إال أنه من الواضح أنهما ليسا مقصودين عند احلديث عن اإلكراه من 

كراه فعدَّ اإلكراه غري يف اإل منظور املذاهب األربعة, وإن توسَّع الشافعي 

التام إكراهًا, وأجاز التقيَّة حماماًة عن النفس بني املسلمني, وهو ما يشمل سرت 

 احلال واملداراة املعمول بهما حماماًة عن النفس عند الشيعة اإلمامية.

 روايات قد ُتفهم خطًأ. 5

روى حممد بن يعقوب الكليين, عن أمحد بن حممد, عن  .1

عن القيام للوالة, فقال:  سألت أبا احلسن معمر بن خالد, قال: 

: التقّية من ديين ودين آبائي, وال إميان ملن ال تقّية لهقال أبو جعفر 
4
. 

 عن , حييى بن وروى حممد بن يعقوب الكليين, عن حممد .2

 مسعت: قال الكندي هشام عن , احلكم بن علي عن , حممد بن أمحد

                                                           

 .40ص, 24ج, 12مجاملبسوط للسرخسي )م. س(: . 1

, 13, ص8, ج3. تفسري الفخر الرازي )املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب( )م. س(: مج2

 ( من سورة آل عمران.28اآلية ) تفسري

 .69, كتاب األدب, باب املداراة مع الناس, ص4. صحيح البخاري )م. س(: ج3

 .12, حديث219, كتاب اإلميان والكفر, باب التقّية, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج4
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 السوء ولد فإن , به يعيِّرونا عماًل تعملوا أن إياكم: يقول  اهلل عبد أبا

 شينًا, عليه تكونوا وال زينًا إليه انقطعتم ملن وكونوا , بعمله والده يعّير

 يسبقونكم وال جنائزهم, واشهدوا مرضاهم, عشائرهم, وعودوا يف صّلوا

 إليه أحب بشيء اهلل عبد ما واهلل منهم, به أوىل فأنتم اخلري, من شيء إىل

التقّية: قال ؟, اخلبء وما: قلت اخلبء, من
1
. 

 عن , عمري أبي وروى حممد بن يعقوب الكليين, عن ابن .3

:  اهلل عبد أبو لي قال: قال األعجمي عمر أبي عن , سامل بن هشام

 والتقية له, تقّية ال ملن دين وال التقّية, يف الدين أعشار تسعة إن عمر, أبا يا

اخلفني على واملسح النبيذ يف إال شيء كل يف
2
. 

وغريها من الروايات اليت ظاهرها إعطاء مساحة كبرية للتقّية يف أمور 

الدين, مما دفع بعضهم إىل اتهام شيعة أهل البيت بأن التقّية عندهم سلوك عام, 

الدين, وبالتالي فإن كل ما يصدر عنهم إمنا وأنها هي األصل عندهم يف أمور 

 هو تقّية.

والصحيح يف تفسري هذه الروايات أنها ال خترج بالتقّية عمَّا بّيناه من 

شروطها وحدودها, وأنها سلوك خاص يف ظرف خاص, ولكن ما أّدى إىل 

 التأكيد عليها مبثل هذه العبارات, إمنا كان مما لقيه أتبا  مدرسة أهل البيت 

 التاريخ من الظلم والقتل والتنكيل, وقد قدَّمنا بعض صوره يف األسباب عرب

جناة شيعتهم  , حبيث كان هّم األئمة -حملة تارخيية  -املوضوعّية للتقّية 

وتالمذتهم, وقد سلكوا لتحقيق ذلك طرقًا عديدة, من مجلتها ذّم بعض 

إلقاء اخلالف يف , وهشام بن احلكم, وزرارة بن أعنيأعاظم تالمذتهم, كـ

أحكام بعض املسائل بينهم, لئاّل يعرفوا, ويكفي أن نشري إىل ما روي عن اإلمام 

                                                           

 .11, حديث219, كتاب اإلميان والكفر, باب التقّية, ص2. أصول الكايف )م. س(: ج1

 .2, حديث217, كتاب اإلميان والكفر, باب التقّية, ص2الكايف )م. س(: ج. أصول 2
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أال ال يسّلمن عليَّ أحد, وال من أنه أرسل إىل شيعته:  احلسن العسكري 

يشري إلّي بيده, وال يومئ أحدكم, فإنكم ال تأمنون على أنفسكم
1
. 

معاناتهم كانت واحدة  كلٌّ يف عصره, فإن ومن قبله األئمة 

. 

, التقّية من ديين ودين آبائي :وعندما يقول اإلمام الصادق 

فإنه يريد أنها سلوك ألتزم به, وقد التزم به آبائي, فعليكم أن تلتزموا به, وقوله 

 :وال إميان ملن ال تقّية له ملا يلحقه بنفسه وأهله وسائر إخوانه املؤمنني ,

وكل عمل يلحق األذى باآلخرين ال شّك يف حرمته على من الضرر واألذى, 

 املؤمنني.

, فإن هذا التقّية يف الدين أعشار تسعة إن :ويشبهه أيضًا قوله 

ال يعين أن كل أحكام الشريعة وأركان اإلسالم متّثل عشرًا, والتقّية متّثل تسعة 

زام بأحكام أعشار, وَمْن اتهمنا بأننا نقول ذلك, فإنه ميل مع اهلوى, والت

مسبقة, فمن الواضح هنا أن املراد هو التأكيد على التقّية, باعتبار أن بعض 

هو يف قبال  املؤمنني تأخذه شدة إخالص إىل التفريط بها, فكالمه 

املعنى الظاهري للعدد, وله شبيه يف  الط, ويراد منه التكثري والتعظيم, التفري

 القرآن الكريم, وهو قوله تعاىل:                        

                                   

     ]فإن ذكر السبعني هنا إمنا هو للتكثري وللتعظيم, وبيان أن ]التوبة ,

مئات  هؤالء ال يستحقون أن يغفر اهلل هلم حتى لو استغفر هلم النيّب 

 املرات.

                                                           

, بإشراف السيد . الراوندي, قطب الدين, اخلرائج واجلرائح: حتقيق: مؤسسة اإلمام املهدي 1

, املطبعة العلمية, نشر مؤسسة اإلمام املهدي, قم إيران, 1حممد باقر املوحد األبطحي, ط

 .20, حديث439ي عشر, ص, الباب الثان1هـ, ج1409
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 .والرواية شبيهة باحلديث املتقّدم عن اإلمام السّجاد 

, اخلبء من إليه أحب ما عبد اهلل بشيء :وكذلك أيضًا قوله 

فإنه جيري يف ذات اهلدف, ولو كان األمر كما رمانا به بعضهم, فلماذا كانت 

كل تلك الروايات اليت حتدِّد التقّية بالضرورة, وأنه ال تقّية يف الدماء, وال تقّية 

إذا لزم منها ضيا  صورة احلق وضالل املسلمني, فال ينبغي ملسلم أن يبهت 

ماء التحقيق والتدقيق فيما ينسبونه من مسلمًا مبا ليس فيه, وينبغي على العل

اآلراء إىل خمالفيهم, لتستقيم حياة املسلمني, وإال فإنهم سيقعون يف البهتان 

 واإلثم املبني, وتفريق الدين واملسلمني, وحسبنا يف ذلك كتاب اهلل عّز وجّل: 

                                             

        ]األنعام[. 

 



  



  

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 

 أثار العمل بالتقّية
 

 متهيد.

 اآلثار السياسّية. أواًل:

 اآلثار االجتماعّية. ثانيًا:

 اآلثار الثقافّية والعلمّية. ثالثًا:

 .ةر االقتصادياثاآل رابعًا:

 موازنة واختيار. خامسًا:
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 آثار العمل بالتقّية
 

 متهيد

ظهر من حبث األسباب املوضوعّية للتقّية, أن تلك األسباب قد امتّدت 

دحًا طوياًل من الزمن متاهى مع تاريخ األمة اإلسالمّية َوَوَسَمُه بنحٍو شبه دائم ر

بتقييد احلريات, وبالظلم واالضطهاد الذي مارسه احلّكام حبق الفئات املعارضة 

هلم, وقد لّبسوا فيه صراعهم مع خصومهم لبوس الدين, فلجأ املضَطَهدون إىل 

ني الظاملني, فصارت التقّية منهجًا يف حياة التقّية؛ حلاجتهم إىل التخّفي عن أع

الفئات املخالفة حلكومات األمويني والعباسيني ومن جاء بعدهم, وإن نظرًة 

يلقيها الباحث على كتب التاريخ كالطربي, وابن األثري, وخطط املقريزي وابن 

العودي, وغريها, تثبت له أن تاريخ أّمتنا مليء بالدّم والعراك على السلطة, 

يدًا عن القيم الدينية, فقد كان صرا  قوى عسكرية وعرقية وقبلّية, ُيقبل بع

الدهر فيه حينًا على أحدهم فيمارس سلطانه ويقوم بدوره يف قيادة الصرا , ثم 

يشيح بوجهه عنه ليدور دوالب الصرا  ويقلب الغالب إىل مغلوب, ثم يقبل 

 ., فالدوام هلل وحده, وما سواه ال يدوموهكذا على آخر

إن أمتنا اإلسالمّية منذ أن انقلبت اخلالفة فيها ملكًا عضودًا مل تلجأ 

مرة واحدة إىل الشورى احلقيقية ليحكم احلكام األمة برضاها وقناعتها, وإذا 

أخذ احلاكم البيعة من األمة فإمنا يأخذها بيعًة لولده وولّي عهده, يقودها له 

عليها, دون أن يكون هلم خيار  أصحاب املصاحل والنفاقيون وُيرغمون العاّمة

آخر, فكان احلاكم على الدوام جمربًا على الوقوف يف وجه خصومه, ومضطرًا 

 للدفا  عن ملٍك يريد فرضه على الناس.
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ومنذ اليوم األول النفصال الدين عن الدولة وقيام امللك العضود, 

 شروط -جتاوز احلكام الشروط الواجب توفرها شرعًا يف شخص احلاكم 

, ليمنح هذا املنصب لكل ذي غلبة وسلطان, مع غّض -إلمامة العظمى ا

النظر عن تلك الشروط, وقد سكت العاّمة عن ذلك, وشّرعه فقهاء 

السالطني, وأّيده أصحاب املصاحل اخلاّصة حتى صار تقليدًا حيتذى, وحتى غدا 

مية نؤّرخ املؤرِّخون والعلماء ميّجدون القوة بدل القيم, وكأننا يف أمتنا اإلسال

لكسرى وقيصر, فكلما اتسم احلاكم بالقوة والقدرة على البطش بأعدائه, 

مع ولته, كلما كان ممّجدًا وممدوحًا, والقدرة على إخضا  الوالة ألمره وإدارة د

غّض النظر عن كل ما اقرتفه حبق الذين سبقوه إىل كرسي احلكم, كيف سلب 

الذين قضى عليهم وأماتهم أمواهلم, وقتل رجاهلم, وأباد ملكهم, وعن 

خالل فرتة حكمه, لوشاية من هنا, وتهمة من هناك, شعر منهما اخلشية على 

ُملكه, أو صّورتا له منافسًا دفعتاه للقضاء عليه, فتأّصلت الصراعات يف حياة 

األمة, وصارت جزءًا من تارخيها, وكساها احلكام ثوبًا مذهبيًا يف معظم 

األحيان
1

إخفاء عقائدهم وكتمان آرائهم, والتظاهر مبا يوافق , فلجأ الناس إىل 

 أصحاب الشأن والسلطان, أو ما يكون شائعًا بني العامة.

والبّد بعد هذا الظلم الذي ال ينقضي, والقهر الذي ال يفّرج عن أهله 

من والدة آثار سلبّية اجتماعية, وسياسّية, وعقائدّية, فإن كل الظروف غري 

رز نتائج غري طبيعية أيضًا, تتجذر مع مرور األيام, وتنتج الطبيعية البّد وأن تف

 عدة آثار:

 

                                                           

 . راجع البحث التارخيي )العامل املوضوعي لنشوء التقّية(.1
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 اآلثار السياسية أواًل:

 وأهّم مظاهرها اآلتي:

 ة القوة والبطش معيارًا لتمجيد القادة واحلكام.رأ. صريو

 ب. تقبل الظلم والذّل من قبل العاّمة.

 ج. شيو  االستبداد والتسّلط.

 عند احلصول على احلرية.د. الفلتان األمين والسياسي 

لقد نسج االضطهاد الطويل بساطًا سياسيًا احتوى مسرية األمة باجتاه 

متجيد األشخاص على قدر قوتهم وبطشهم واخلضو  هلم, حتول فيه 

املستضعفون مع آنات الزمان إىل ما يشبه طبقة املنبوذين عند اهلندوس, الذي 

وعليهم  ,هم, فلذلك ُخلقوايرضون باستضعافهم, وتروق هلم ذّلتهم وحرمان

مات ذلك يف أمثاهلا الرضا والقبول بذلك, حتى أن الثقافة الشعبية اختزنت مقّو

, فريجحون الظهور يقصم الظهوروطريقة حماكمتها لألمور, كقوهلم: 

 ذاإاإلنطواء, ويعيشون يف اخلمول ويف الظّل, يكتفون بامتالك قوت يومهم 

, ويعللون ما حييق بهم من ظلم بأن الدنيا يتوغّن يتّقد للبيت الرغيف وصل

دار بالء, وبأن ما حيصل هلم هو قضاء اهلل وقدره, دون االلتفات إىل سنن 

التغيري, وأن اهلل تعاىل ال يغّير ما بقوم حتى يغّيروا ما بأنفسهم, ويفّسرون 

عقائدهم الدينية مبا ينسجم مع سوء حاهلم, فيجنحون إىل اجلرب ويفّسرون 

اء والقدر تفسريًا خاطئًا, ويصبح القهر والظلم عندهم أمرًا حتميًا البّد من القض

التعاطي معه على أنه قدر حمتوم, وينتظرون املخّلص يف دعة ومخول, 

وحيّملونه مسؤولية رفع االضطهاد عن كاهلهم وهم مستسلمون, فتضعف 
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ضتهم, مقاومتهم لعدّوهم, ويْفسحون اجملال أمام استبداده النكفاء معار

 فيضمن لنفسه االستمرار, ويقطف مثار عسفه وظلمه.

وإذا ما زال ذلك الظلم واالضطهاد, وحصل الناس على حريتهم, 

وجدوا أنفسهم يف متاهة ال يدرون أّي طريق يسلكون, فيعيشون حالة من 

الصرا  واالضطراب, ألنهم مل يعرفوا طعم احلرية يف سابق حياتهم, وال 

شونها ردة فعل على االضطهاد والتقييد السابقني, خالية يعلمون حدودها, فيعي

من كل قيد, فتتعارض األهداف وتتصار  اإلرادات, ثم ينتقل ذلك إىل 

اجلماعات, فتضيع األمة حتت أقدام فوضى احلرية كما ضاعت حتت أقدام 

الطغاة, دون أن يلتفت الناس إىل أن الفارق بني الطغيان واحلرية هو فارق يف 

فقيود الطغيان هي حتريم املعارضة, وحتريم البوح بالرأي, وحماولة  القيود,

اإلمالء وفرض اآلراء على العامة, ومصادرة رأيهم وتوجيه أفكارهم, ومنعهم 

من كل حركة معارضة للسلطان, وسوقهم حنو ذلك بالسياط والقتل 

ه أو يؤذي واإلرهاب, بينما قيود احلرية تعين تقييد حركة اإلنسان مبنعه عّما يؤذي

الناس, ومبا يصنع العقد االجتماعي بني البشر وحيفظ القانون الذي حيميه, 

ويطلق املواهب الفكرية والعلمية والفنّية مبا يغين احلياة ويثري التجربة 

اإلنسانّية, وكأن احلرية احلقيقية هي يف منتصف الطريق بني القسر والطغيان وبني 

 الفوضى والفلتان.

 

 ر االجتماعّيةاآلثا ثانيًا:

 ومظاهرها ما يلي:

 أ. االنطواء على الذات.
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 ب. االنقسام االجتماعي وعدم الوثوق.

 ج. قتل الطموحات واآلمال املستقبلية حتى أحالم الطفولة والشباب.

تقتضي طبيعة التقّية انطواء اإلنسان على ذاته, باعتباره جزءًا من حالة 

خيتزنه من معارف وآراء, فيضيق املكان التخفي عن أعني األعداء, وكتمانًا ملا 

على رحبه عن أن يكون ساحة يعّرف فيها بنفسه وبآرائه, فينتقل خمتارًا إىل حياة 

العزلة واالنطواء على الذات, فال ينشئ لنفسه عالقات وروابط واسعة مع 

اآلخرين, وحيّدد خمتارًا حركته وأنشطته, فيحرم نفسه من خريات كثرية يف 

حيرم جمتمعه من خري كثري ميكن أن ُيجنى منه, يراقب الكلمات  جمتمعه, كما

واحلركات, يف ظّل حذر شديد وظّن سيء,فسوء الظّن عنده من حسن الفطن, 

ويتشبّث حبسابات تؤّرق اجلفون, وتسرق سعادة القلوب, وكأن الدنيا بالنسبة 

الذين سبقوه  إليه ملهاة يف مأساة, ال ينجيه فيها إال الصرب, وإال التأسي مبصاب

من الشهداء والصاحلني, وإذا ما استطا  أحد بثقته بنفسه وقوة شخصيته 

وعزميته أن ينفلت من عقال تلك العقد فإنه مع ذلك سيظّل يعيش يف دنيا أضيق 

من طاقته وعزميته, مضّيقًا عليه فيها بنظرات الريبة من اآلخرين, ومضيِّقًا على 

 نفسه باحلذر من نفورهم وغضبهم.

إن املوقف احلذر من الناس املشار إليه آنفًا, يوّلد دون قصد سوء الظن 

باآلخرين, فال يثق إال بالنذر اليسري من البشر, ويسري ذلك من األفراد إىل 

اجلماعات, فتشيع االنقسامات بني أبناء اجملتمع دون أن جيرؤ أحدهم على 

واآلراء السابقة بإقامة  التعبري عن رأيه الصريح, ودون أن تسمح طبيعة العالقات

احلوار بني أبنائه, فتصول الشائعات وجتول, وتصبح األوهام واملبتنيات القبلية 

املبنّية على اجلهل والتعّصب واحلقد الغرائزي أساسًا لألحكام, وسيتعّقد املوقف 

أكثر إذا مل يعمل القوي على إشعار الضعيف باألمن واألمان, ليعّبر كّل عن 
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جلة احلوار ليصل الناس بعده إىل حّد من الوفاق يكفل سعادتهم رأيه وتدور ع

وازدهارهم, وتنمو الثقة يف أفنيتهم, وميكن لكّلهم أن يعّبر عن نفسه أحسن 

تعبري, فتزدهر العلوم والفنون, وينشط العمل االجتماعي وتتعمق الروابط 

 اإلنسانية, وجيين اجلميع اخلري الوفري.

تضعاف يقضي على مجيع طموحات اإلنسان إن الشعور بالعزلة واالس

مبا يوّلده فيه من الشعور باليأس واحملدودّية, والقناعة بعدم القدرة على حتقيق 

املراد, فيضّيق على نفسه دائرة احلركة املسموحة, ويزّرق ذلك ألبنائه وإخوانه 

حنن مستضعفون,  - مقنطةالصغار دون قصد, عندما يعّبر عن مأساته بعبارات 

, فيقتل -مضطهدون فقراء, أو ال حيق لنا هذا لظروفنا وموقعنا اخلاص  حنن

احللم يف نفوسهم, ويطفئ مشعة األمل يف قلوبهم, وجيّرعهم على صغرهم 

 غصص احلرمان, فيلتحفون اخلنو , ويفرتشون االستضعاف.
 

 اآلثار العلمية والثقافّية ثالثًا:

 وأهّم مظاهرها ما يأتي:

 ة اإلبدا .أ. قلة اإلجناز وضآل

 ب. تسطيح الفكر وشيو  الفكر التربيري.

 ج. حمدودية االطال  وشيو  اخلالفات اللفظية.

من اصطكاك حجرين خيرج النور, ومن تصادم اآلراء تظهر احلقيقة, 

فكيف إذا منعنا ذلك االصطكاك وذلك التصادم, وهذا ما تصنعه التقّية باألمة 

 مبنعها ذلك بطريقتني:
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بعض العلوم واآلراء وعدم اإلفصاح عنها فتغيب  أوالهما: كتمان

 مبوت أهلها.

وثانيهما: عدم احلوار بني املتخالفني, فيبقى كلٌّ قابضًا على رأيه ظاّنًا 

به الصحة, بينما تكون احلقيقة غري ذلك كّله, والذي حيجبها عن الظهور غاللة 

ل مقولته رقيقة سرعان ما تتمزق باحلوار لو يدور, ويظهر لكلِّ طرٍف خل

 فيصلحها.

ولقد نقلت سابقًا
1
وكذلك بعض  أقوال بعض صحابة رسول اهلل  

التابعني وتابعي التابعني عن عدم جرأتهم على التصريح مبا تلّقوه من علوم من 

, أو ما وصلوا إليه من اآلراء باالستنباط خلشيتهم من السالطني رسول اهلل 

منحصرًا يف العلوم الدينية بل حتى يف أحيانًا, ومن العاّمة أخرى, وليس هذا 

العلوم الكونّية, فإن إحراق الكنيسة لغاليليو قد أّثر يف غريه من العلماء, فلم 

يقدروا على التصريح مبا خيالف آراء الكنيسة حتى ذهبت قوتها وضعف نفوذها 

فصّرحوا مبا يرون واستفاد الناس من علومهم, وكذلك هي احلال عمومًا يف 

املؤدجلة بإيديولوجيا حتّد من حرّية الفكر وتؤّطره بإطارها اخلاّص, مما البلدان 

 يعيق حركة الفكر وازدهار العلوم.

إن سيطرة القهر واالضطهاد لفرتة طويلة واضطرار الناس للعمل بالتقّية 

له آثار سيئة أيضًا تظهر يف سيطرة الفكر التربيري وحمدودية االطال  على آراء 

مران يتكامالن, فإن الفكر التربيري مينع اإلنسان من حماكمة اآلخرين, وهما أ

األمور والتعّمق يف حتليلها, ووضع النقاط على احلروف يف تفسري حوادثها, 

فنحن أّمة قد اعتدنا الكتابة بال نقط ِلَنْقرأ كيفما اتفق, ولو رجعنا إىل كثري من 

وجدنا الفكر نصوص املؤّرخني وعلماء رجال احلديث وأصحاب السَِّير ل

                                                           

 من هذا الكتاب.راجع مبحث: مناذج من تقّية الصحابة والتابعني وتابعيهم, . 1
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التربيري ظاهرًا يف سطورهم, فقد أّرخوا قتل الصحابة واآلل دون إلقاء املالمة 

والذّم على أحد, وبرروا قتل أمري املؤمنني االبن ألمري املؤمنني األّب, ومّسوا 

كل واحد منهما بأمري املؤمنني, وقد ساعدهم على ذلك بعض الفقهاء الذين 

شرعيًا للسيطرة واحلكم, واستنبطوا قواعد تقول إن  اعتربوا الغلبة بالسيف سببًا

حصول بعض الشروط يغين عن حصول الكّل, وغفلوا عن أن املشروط عدم 

عن عدم شرطه, كما ُمِنَع التحقيق العلمي يف املسائل الشرعية والعقدية وَنقد 

آراء املتقدِّمني, والتصريح بالرأي املخالف, حبجة حرمة شّق عصا الطاعة 

ج عن اجلماعة, حيث رفع هذا السيف يف وجه كل باحث جمتهد يريد أن واخلرو

ينتقد شيئًا من املشهور أو أن خيالف رأيًا للسلف, وقد سرى هذا الفكر إىل 

أعماق نفوس الناس, فأضعف مَلكاِتهم العقلية, وقدرتهم على التحليل 

إلسالمي والرتكيب, وما نعيشه يف هذا العصر من هسترييا تعّم معظم العامل ا

وتفتك بالنفوس, إمنا هو من مثار ذلك التسطيح الفكري الذي جعل املكايد 

السياسية, واألهداف اإلسرتاتيجية ألعداء األمة تنطلي على أبنائها, فيلجأ 

غنمها إىل الذئب طلبًا حلمايته, ويفرحون مبساندته, دون أن يفطنوا أن هالكهم 

بنيانهم واستالب نفوسهم  على يديه, وأنه يسعى منذ القديم إىل هدم

 وخرياتهم.

كما أن اخلوف من اآلخر واحلذر الشديد من التأثر به مينعان من 

االنفتاح عليه واالطال  على ما عنده خشية التأّثر بآرائه أو من التهمة بذلك, 

لقد اُتهم كثري من احملدِّثني والفقهاء بالتأثر بآراء الفرق األخرى أو االنتماء إليها 

أنهم أظهروا إعجابهم مبقالة أو مسألة خفيت على أقرانهم, ليصبح اجلهل جملرد 

باآلخرين أعظم مظاهر اإلخالص ملن ينتمي إليهم, وقلياًل ما جند من علماء 

األمة َمْن لديه االطال  الكايف على مذاهب خمالفيه ومستنداتهم العلمية يف 

ملعتربة وغريها عندهم, مما مسائلهم الشرعية والعقدية, بل من يفرِّق بني الكتب ا
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جيعل احلوار بعيدًا عن املوضوعية والدِّقة العلمية, وتكثر معه اخلالفات اللفظية 

للجهل مبعاني املصطلحات واملعاني املعتمدة عند اآلخر, ولو اطلع على ذلك 

ألغناه ذلك عن كثري من الكالم واجلدل الذي ال خري فيه, ومن أقرب األمثلة 

البداء اليت يعتقد بها الشيعة اإلمامّية ويعتربونها من املسّلمات, إىل ذلك مسألة 

ويعّدها أهل الُسنَّة كفرًا؛ ألنهم بْنوا على أن البداء لغًة هو الظهور بعد خفاء, 

وهذا معناه نسبة اجلهل إىل اهلل جّل شأنه, وهذا املعنى ال يقول به أحد من 

تلعن  عن أئمة أهل البيت  الشيعة وال أثر له يف كتبهم, بل هناك روايات

من يقول بذلك
1

, وإمنا البداء عندهم هو نسخ يف التكوين كما هو النسخ يف 

 التدوين, وهو على حّد قوله تعاىل يف كتابه الكريم:             

         ]وهو سري مع قوله تعاىل: ]الرعد ,...       

        ]فاهلدف من البداء هو القول بعدم حمدودية قدرته ]الكهف ,

تعاىل, كما هو أيضًا ال حّد لعلمه تعاىل, ويف عقيدة الشيعة أن ما كان مقّدرًا 

علمه أواًل والذي حتّول إىل آخر بالبداء كّله يف علمه تعاىل الذي ال يعزب عن 

شيء, والطريف أنين شرحت هذا املصطلح ألحد كبار األساتذة
2
يف سورية  

  ,فقال لي: اكتبوا هذا, فقلت له: اقرؤوا هذا, فإنه مكتوب يف كل كتبنا

فمن غري الصحيح أن تعّم هذه اجلفوة العلمية والفكرية بني املسلمني حتى صار 

 أنهم الفرقة الناجية.كل قوم مبا لديهم فرحون, ويألون على اهلل بظّنهم 

 

                                                           

هل  سألت أبا عبد اهلل عن منصور بن حازم قال:  الكايفروى حممد بن يعقوب الكليين يف . 1 

يكون اليوم شيء مل يكن يف علم اهلل باألمس ؟, فقال: ال, َمْن قال هذا أخزاه اهلل, قلت: أرأيت 

. ]الكايف ما كان وما هو كائن إىل يوم القيامة أليس يف علم اهلل ؟, قال : بلى قبل أن خيلق اهلل اخللق

 [.11, ح148, كتاب التوحيد, باب البداء, ص1)م س(: ج
 الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي رمحه اهلل.. هو األستاذ 2
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 اآلثار االقتصاديةرابعًا: 

إلنتاجها مادّيًا, فال  وهي خالصة كّل تلك اآلثار السابقة, وإعادٌة

شّك بأن اخلوف واالنزواء مينعان من املغامرة واالستثمار, وحتّد منه أيضًا ضآلة 

سام اإلبدا  واإلنتاج العلمي, ويؤثر فيه سلبًا تسطيح الفكر, كما مينع االنق

االجتماعي وضعف الوثوق من ضّم اجلهد إىل اجلهد, والقدرة إىل القدرة للقيام 

 بعمل كبري له أثره على مستوى األمة.

إن الشعور بعدم األمن واألمان النامجني عن عدم االستقرار واخلوف 

يضعفان املبادرة الفردية, وتتضاءل معهما فرص العمل التشاركي لفقدان الثقة 

 يضعف النشاط االقتصادي عمومًا البتنائه على االستقرار واحلرية.بني الناس, ف

 

 موازنة واختيار. 5

ميكن عّدها  -خال حفظ النفس  -إن مجيع اآلثار املتقّدمة للتقّية 

آثارًا سلبية, تتسلل إىل حياة الناس مبرور الزمان, وتتدّخل يف صياغة أفكارهم 

والتفكري, وإال فأي أحد حيّب أن يعيش وسلوكهم لتصبح طريقتهم يف احلياة 

حياة العزلة واإلنكفاء على الذات, دون أن جتد عواطفه وآراؤه جمااًل أوسع من 

فتبقى حبيسًة يف داخله, ويضطّر إىل حياة الكتمان والتخفّي, ليصبح  ,نفسه

رهني احملدودية يف كل شيء, فتضيق عليه احلياة على رحبها, ولكنه جيد نفسه 

على القبول ببعض ما تقّدم أو جبميعه حفاظًا على نفسه أو ما يقوم جمبورًا 

ا, وقد جعل اخلالق حفظها أول ينء يف الدمقامها, فالنفس اإلنسانية أقدس شي

 مقاصد شريعته.

تفي ويصّور ما تقّدم مدى فداحة ظلم اإلنسان لإلنسان, عندما ال يك

ت اسكسكناتهم وإة على حركاتهم وسيطرالظامل بسلب ممتلكات الناس وال
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ألسنتهم, وإمنا يساهم أيضًا بصياغة عقوهلم وأفكارهم, ليستمرئوا ظلمه 

 ويفّكروا كما يريد, ويفعلوا الذي يريد, وهذا أخطر نتائج املداومة على التقّية.

إن صياغة الرضا باحملدودية يف نفس اإلنسان حباجة إىل زمن يرتّسخ 

إنه أيضًا حباجة إىل زمٍن ترّسخ ف فيه, ألنه على خالف طبعه, وكذلك إذا ما

 زول.طويل لي

ُيظهر ما تقّدم مدى احلاجة إىل املصلحني, والعلماء الرّبانيني الذين 

بد  يف أميت فلُيظهر العاِلم علمه, فمن مل ظهرت ال إذا :يلتزمون مقولته 

يفعل فعليه لعنة اهلل
1

, فيعّلمون الناس كيف يوقدون مشعة األمل يف نفوسهم, 

وكيف يسعون حنو أهدافهم, وأن اإلنسان احلقيقي ميلك ما هو أمسى من قوت 

يومه, وأن عليه أن خيلع رداء التقّية بالسعي إىل تغيري الظروف اليت جعلتها له 

رداًء ودثارًا, فالتقّية ليست استسالمًا, وليست جمرد مهادنة, إمنا هي حفظ 

يل حقوقها يف الوقت املناسب, وهو للنفس اإلنسانّية اليت جيب أن تبقى متوثبة لن

ما يفّسر حرمة التقّية يف غري الضرورة, وحرمة التقّية على املعصوم, وعلى 

العاِلم إذا كانت تؤّدي إىل حمو صورة احلق وضياعه على الناس, وكذلك حرمة 

 التقّية اليت تتسبب بإراقة دم إنسان.

 

 

                                                           

 .2, ح54, باب البد  والرأي واملقائيس, ص1الكايف )مصدر سابق(: ج. 1
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 واملواطنةالتقّية 
 

 

 واطنة لغًة.املأواًل: 

 ثانيًا: املعنى االصطالحي للمواطنة.

 .مقومات املواطنةًا: ثالث

 .املواطنة يف الرتاث اإلسالمي: رابعًا

 خامسًا: املواطنة يف الفكر اإلسالمي املعاصر.
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 املواطنة لغًةواًل: أ

الواو والطاء والنون كلمة  :مقاييس اللغةقال ابن فارس يف معجم 

صحيحة, فالوطن حمّل اإلنسان, وأوطان الغنم مرابضها, وأوطنت األرض 

اّتخذتها وطنًا
1
. 

الوطن حمّل  :تاج اللغة وصحاح العربيةوقال اجلوهري يف الصحاح 

اإلنسان, وَأْوَطْنُت األرض ووطَّْنُتها توطينًا واسَتْوَطنُتها, أّي اتََّخْذُتها َوَطنًا, 

وكذلك االّتطان هو افتعال منه
2
. 

فالوطن عند اجلوهري حمّل اإلنسان, أي املكان الذي اختذه مقامًا 

 وسكنًا, مع غّض النظر عن صلته به, ويشهد له قول رؤبة:

 يكن من َوَطينَطْنُت َوْطنًا مل َأْو

الوطن: املنزل تقيم به, وهو  :لسان العربوقال ابن منظور يف 

موطن اإلنسان وحمّله
3
. 

 وذكر قول ابن بري: أن الذي يف شعر رؤبة:

 أوطنت أرضًا مل تكن من وطين كيما ترى أهُل العراق أنين

 واجلمع: أوطان.

 ها, وهو من ذلك.ومواطن مّكة: مواقف

                                                           

 .120, ص6معجم مقاييس الغة )مصدر سابق(: ج. 1

 .2215-2214, ص6الصحاح )مصدر سابق(: ج. 2

 .451, ص13. لسان العرب )مصدر سابق(: ج3
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وَأْوَطَن: أقام, وَأْوَطَنُه: اّتخذه وطنًا, يقال: أوطن فالن وطن باملقام 

أرض كذا وكذا, أّي اختذها حماًل ومسكنًا يقيم فيها, فالوطن عند ابن منظور ما 

 ُيتَّخذ حماًل للسكن واإلقامة.

وبالتالي فإن املواطنة مفاعلة من أوطن, وهي ما يكون بني اثنني فأكثر 

 نًا وحماًل لإلقامة.من اختاذ مكان وطنًا أي مسك

 وبالتالي فإن للمواطنة لغًة ثالثة مقومات هي:

 . األرض.1

 . جمموعة من األشخاص يسكنون بها.2

 . أن يكون الرابط املأخوذ بعني االعتبار بينهم هو السكن ال غريه.3

وإذا كانت املواطنة مشتقة من أوطن وطنًا وهي مفاعلة منه كما ظهر 

املوطن يف علم البيئة هو الوسط الذي حتتله اجلماعة من البحث اللغوي, فإن 

اإلنسانية والذي عليه حياتها, واملوِطن يعين الساحة املسكونة, ولذلك ميكن 

لكلمة املوطن أن تعين طريقة الَسَكن, أو طريقة احتالل املوقع اخلاص وأمناط 

النشاط اليت تعود إليه
1
. 

و الذي ينشأ مع أعضاء وقد ذهب بعض الباحثني إىل أّن امُلواِطن ه

اجلماعة اإلنسانية يف وطن واحد, ويقيم معهم داخل حدود معّينة
2

, وهذا 

يساوق ما ذكرناه من املعنى اللغوي ومقوماته من أن الوطن وامَلوِطن هو املكان 

                                                           

املصطلحات السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية: دار رياض . ذبيان, سامي, وآخرون, قاموس 1

 .433, ص1990الرّيس للكتب والنشر, لندن, 

. اخلولي, هديل مصطفى, التعليم وتغّير مفهوم املواطنة يف اجملتمع املصري: أطروحة دكتوراه, كلية 2

املواطنة يف  , نقاًل عن: د. سعيد إمساعيل علي,21م, ص2009الشريعة, جامعة حلوان, عام 

 .13م, ص2011, دار السالم للنشر, القاهرة, اإلسكندرية, 1اإلسالم: ط
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مع غّض النظر عن أي شيء آخر, واملواطنة هي املشاركة يف العيش واإلقامة يف 

ذلك أية إشارة إىل أّي عالقة سياسية أو قانونية بني  ذلك املكان, دون أن يتضمن

ذلك الفرد واملكان واجلماعة, ولعّل هذا يرجع إىل حاق اللفظ
1

, باعتبار أن 

األلفاظ توضع للداللة على معاٍن معّينة تريد أن تشري إليها اجملتمعات البشرية كلٌّ 

اجملتمع العربي يف  حبسب حياته, وما يدور فيها من اعتبارات وأنشطة, ومّلا كان

عهوده القدمية مل يعرف الدولة مبفهومها السياسي والقانوني إال بشكٍل حمدود, 

ة القائمة على التنّقل والرتحال يف األعّم األغلب, يلحياة القب وكان السائد فيه

 مل يكن الوطن يعين بالنسبة إليه أكثر من املكان, واملواطنة تعين املشاركة فيه.

 اإلشكال على ما تقّدم بإشكاَلني:وميكن 

إنه من غري الصحيح أن نوازن بني هذه اللفظة املوضوعة لذلك  األول:

يف اللغة العربية يف املاضي البعيد, وبني املفهوم االجتماعي والسياسي للعالقة 

بني الفرد والدولة, أو بني جمموعة األفراد الذين يتشاركون العيش فيها, ألن 

حلة الحقة لذلك الوضع اللغوي, وبالتالي ال نستطيع أن نناقش هذه املرحلة مر

هذا املفهوم, وأن نتحدث فيه سعًة وضيقًا حبسب تطور استعماالت األلفاظ يف 

اللغة, ألن هذا سيبقي املعنى الذي اسُتعمل فيه اللفظ ومن ثمَّ انتقل إليه
2
حبيسًا  

إىل سجال لفظي ال  ضمن الساحة اليت رمسها املستعِمل, وهذا حيّول القضية

طائل من ورائه سوى إلقاء اللوم على الواضع األول واتهامه بضيق نظره, أو 

د  النقل, أو على انتهازّية املولِّعلى املستعِمل الذي أّدت كثرة استعماله إىل

على نفسه مسحة من الّتطّور واملواكبة للفكر  ضفَيالذي يريد أن ُي املستجدِّ

                                                           

 . حاق اللفظ: أصله وجذره.1

وضع اللفظ ملعناه يتّم على حنوين: بعمل الواضع الذي يتصّور معنًى ما ويضع اللفظ بإزائه, وبكثر  .2

جديد ينتقل بعدها اللفظ للداللة عليه وُتهجر داللته على املعنى األول وهو  استعمال اللفظ يف معنى

 املنقول, أو تبقى كلتا الداللتني فيصبح اللفظ مشرتكًا يدّل على كليهما, وهو املشرتك اللفظي.



   458 

ته من مفاهيم؛ ليدفع عن نفسه تهمة التخّلف احلديث وما يدور يف ساح

واجلمود, فيحاول أن جيّر اللفظ للداللة على مفهوم جديد مل يأخذه الواضع أو 

 الناقل بعني االعتبار.

واجلدير بالباحث املوضوعي أن ينطلق إىل املفهوم االجتماعي 

يعّبر عنه على والقانوني الذي يريد أن يعّبر عنه ويبحث يف مقّوماته, ثم يسّمه مبا 

سبيل االصطالح دون التقّيد التام بأبعاد املعنى اللُّغوي ومقّوماته, ثم يبحث عن 

وجوده يف مفردات احلياة االجتماعية والقانونية يف البيئة اليت يعيش فيها, أو عن 

مدى مناسبته للمبتنيات القبلية السائدة فيها, البتناء املفاهيم املقبولة عرفًا على 

تنيات اليت متّثل منطلقًا قبليًا يتحّكم بتصّورات اإلنسان وبطبيعة قراراته, تلك املب

وهذا ما يظهره البحث يف مفردات املواطنة, واحلرّية, وحقوق اإلنسان, 

والّدميوقراطية ... إخل, مبا هي هي, مع غّض النظر عن أي شيء آخر, وعندما 

كالرأمسالية واالشرتاكية, نريد أن نبحثها يف إطار إيديولوجي ديين أو علماني 

فإن اإليديولوجيا سوف تصبغ البحث وتؤدجله بلونها ال حمالة, قلياًل كان ذلك 

 أو كثريًا.

تعين االشرتاك بني أثنني أو أكثر يف أمر ما,  مفاعلةإن صيغة  الثاني:

واألصل يف االشرتاك أن يكون على حنو املساواة العرفية يف احلقوق والواجبات 

عة الشيء املتشارك فيه, وال يلزم على هذا اإلشارة الصرحية من حبسب طبي

واضع اللفظ إىل احلقوق السياسية واالجتماعية اليت تتضمنها الكلمة, بل إن 

عملية الوضع تعين إجياد تعبري لفظي عن صورة املعنى املتخّيل بكّل ما فيه من 

رة يف ذهن قيود وشروط, ومن الطبيعي أن تكون القيود والشروط املتصّو

الواضع وليدة الظروف املوضوعية الزمانّية واملكانّية اليت كان يعيشها, فليس من 

الضروري أن يكون متصوِّرًا ألشكال احلكم احلديثة وعارفًا بشرعة حقوق 
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اإلنسان؛ ألن أمناط احلكم احلديثة وِشْرعة حقوق اإلنسان, إّنما أوجدها الذهن 

بيقي وأشكال الظلم الذي حلق باإلنسان, فصار البشري رّدًا على االحنراف التط

من الضروري النّص على املساواة, واحلّرية, والعدالة, وتبّني الّدميوقراطية وما 

شابه, ولكن هذا كّله ال خيرج عّما هو مأخوذ يف أصل املشاركة وما يتضمنه 

تطبيقاته معناها من العدالة واملساواة الُعرفَيني, فنحن يف املواطنة أمام أصل له 

 املختلفة حبسب الزمان واملكان, ومجيعها ترجع إليه.

وإذا أضفنا إىل ما سبق بعض املقوالت الرتاثية اليت هي جزء من أدبياتنا 

الناس شركاء يف ثالثة, املاء,  :اللغوية كاحلديث املروي عن رسول اهلل 

 آلدم كلكمو, املشط سنانأك سواسية الناس :, وقوله والكأل, والنار

وهي تشري إىل املساواة يف القيمة املعنوية لإلنسان وإىل املشاركة , تراب من وآدم

, بالتقوى الإ عجمّيأ على لعربّي فضل الويف املوارد األصلية وغري ذلك, 

حّرًا اهللجعلك  وقد غريك عبد تكن ال :علي ماماإل قول ىلإو
1

 الذي ,

إىل أن احلّرية حّق طبيعي لإلنسان, وغريها من األقوال, أمكننا أن  يشري

نستخلص من اجملمو  ما يشبه املعنى االصطالحي احلديث للمواطنة بأوسع 

 تصّوراته.

فمن العجيب ما فعله بعضهم
2
 الوطنمن اتهام املعنى اللغوي للفظ  

                                                           

, ومن وصية له لولده احلسن وقد مجع 3نهج البالغة )شرح الشيخ حممد عبده( )مصدر سابق(: ج. 1

 .51..., ص

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان, , 1ط. منا , هيثم, املواطنة يف التاريخ العربي اإلسالمي: 2

لفظة املواطنة يف اللغة العربية قد قلل من استعماهلا الدخول السهل ل, حيث ذكر أن 6-5, ص1997

أوىل , ألن التقليدي هو أن نضع جانبًا املعنى اللغوي العربيإن أول رجاء  باملعنى العميق هلا, وقال:

اإلشكاليات تكمن يف األصل اللغوي للكلمة, فاملواطنة واملواطن يف العربية من الوطن: املنزل تقيم به وهو 

, واعترب أن هذا األمر غّيب عن الواقع وأبعد عن الذهن ضرورة احلديث يف مفهوم موطن اإلنسان وحمّله

جديد ُيسهم يف جتاوز اجملتمع العضوي إىل اجملتمع املدني  املواطنة وأهميته يف بناء وعي حضاري إنساني
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يف اللغة العربية وهي املنزل تقيم به بأنه السبب وراء عدم استعمال لفظة 

املواطن  باملعنى العميق هلا كما هي يف املصطلحات السياسّية واحلقوقّية

احلديثة, ألن كل ما هو ملحوظ يف املعنى االصطالحي للفظة ومصّرح به يف 

ال الظلم املختلف األلوان شرحها سياسيًا وحقوقيًا إمنا هو قيود احرتازية يف قب

الذي حلق بالناس عرب التاريخ, كما هي قيود توضيحّية من باب شرح االسم, 

أي بيان مفهوم املواطنة بعد كل الذي أصابه من التشويه بفعل املمارسات 

اإلنسانّية اخلاطئة, واالبتعاد الذي أصابه عن العدل واملساواة يف احلقوق 

ن فيه مبقتضى أصل املفاعلة واملشاركة, ومن والواجبات, مع أنهما ملحوظا

املعلوم أن بيان املطالب اإلضافّية بالنسبة إىل أي شيء إمنا يكون وليد احلاجة إىل 

ذلك البيان بعد الغفلة أو التغافل عن بعض مستلزمات القضية األصلية, 

مات وبالتالي فإن االنتقال من التلويح واملعنى الضمين إىل التصريح يف بيان مقو

املواطنة وشرح مصطلحاتها إمنا جاء بعد االحنراف يف تطبيقها, ومن املقّر به عرفًا 

أن القيود والشروط الضمنية املعتربة يف شيء ال ختتلف من جهة قيمتها احلقوقية 

 عن القيود والشروط املصّرح بها.

عبري عنها هي توبالتالي تكون البداية الفطرية للحياة وما استعمل لل

ة النهائية األمسى اليت يريد أن يصل إليها الباحثونالغاي
1
يف العصر احلاضر بعد  

كل تلك التعقيدات اللفظية والعقد النفسية من الدين واحلضارة, ومما يدور من 

 حوهلم, ومن كثرة القيل والقال.

البّد لنا من  مواطنةوبعد هذه املناقشات يف املدلول اللغوي لكلمة 

ومها كمصطلح اجتماعي وحقوقي يف العصر احلديث, مقاربة خمتصرة ملفه

                                                                                                                                       

وغالبًا ما احنسر معناها يف ذهن القائل والسامع بأبناء هذا , وقال: واحلق املطلق إىل حقوق اإلنسان

 ....الوطن, أتبا  لقادة أو رعايا لسلطان, أو 

ىل عصر حقوق اإلنسان, عندما يصبح كل إ. وهي الدعوة إىل االنتقال إىل املواطنة احلقيقية التاّمة, 1

 [.71أينما حّل وأقام. ]املصدر نفسه: ص شخص ... مواطنًا



   461 

وحتديد مقوماته, تاركًا البحث املفّصل إىل دراسة الحقة إن شاء اهلل, والبّد 

كذلك من اإلشارة إىل مدى موافقته لإلسالم وبيان ما يقدمه من حلول 

ملشكالت التنّو  املذهيب يف عاملنا اإلسالمي, ومشكالت اإلثنيات الدينية 

 ة.والعرقي

 املعنى االصطالحي للمواطنةثانيًا: 

املواطنة  Encyclopaedia Britannicaعّرفت دائرة املعارف الربيطانية 

عالقة بني فرد ودولة كما حيّددها قانون تلك الدولة, ومبا تتضّمنه تلك بأنها: 

, وتؤّكد كذلك على أن املواطنة العالقة من واجبات وحقوق يف تلك الدولة

على مرتبة من احلرّية مع ما يصاحبها من مسؤولّياتتدّل ضمنًا 
1
. 

)كلمة األمريكية  Collier’s Encyclopediaوتعّرفها موسوعة كولري 

citizenship )ويقصد بها مصطلح املواطنة ومصطلح اجلنسية دون متييز ,

أكثر أشكال العضوية يف مجاعة سياسية اكتمااًل بأنها:
2
. 

على أنها جتسيد لنو  من الشعب يتكون  وتطرح دراسة حديثة املواطنة

من مواطنني حيرتم كل فرد منهم الفرد اآلخر, ويتحلون بالتسامح جتاه التنّو  

الذي يزخر به اجملتمع, وأن يعامل القانون على قدم املساواة كل الذين يعتربون 

ة حبكم الواقع أعضاء يف اجملتمع, بصرف النظر عن وجوه التنّو  العرقّية والدينّي

والثقافّية اليت ينتسبون إليها
3
. 

                                                           
1 . encyclopedia Britannica: Imc, Ibid, vol 3, P332. 

2
مركز دراسات الوحدة العربية, بريوت, , 1طري, علي خليفة, املواطنة والدميوقراطية يف البلدان العربية: االكو. 

مركز ياف مسلمون ومسيحيون يف احلضارة العربية: أمحد صدقي, , نقاًل عن الدجاني, 31م, ص2001لبنان, 

 .96صم, 1999للدراسات واألحباث, القاهرة, 

 , بتصرف يسري.31املصدر نفسه: ص. 3
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ماتها ليس عرض وما يهمنا من احلديث عن مفهوم املواطنة ومقّو

تعريفاتها املختلفة والتدقيق يف وجوه الفرق بينها, فهذا شأن البحوث اخلاصة 

بهذه املسألة, وإمنا غرضنا بيان املفهوم العام هلا, وإثبات أنها هي احلّل ملسألة 

ه الواقَعني على األقلّيات وامللِجَئْين إىل التقّية, حيث بّينا سابقًا الطغيان واإلكرا

أّن العالقة بينهما وبني التقّية كعالقة السبب باملسبب, فإذا زال اإلكراه والطغيان 

زالت األسباب املوجبة للتقّية, لذا فإن ما ننشده من املواطنة هو ذلك القدر من 

اه واالضطهاداحلرية واالحرتام الذي يرفع اإلكر
1
عن مجيع أطياف اجملتمع يف  

 دولة ما, ومينحهم حرية ممارسة شعائرهم والتعبري عن آرائهم.

وإن كان لنا أن ننتقد الدراسة السابقة إذ جعلت احلديث عن املواطنة 

يّتجه إىل حّل مشكالت الفرد ونيله حلقوقه ورفع الظلم عنه, فمّثلت بذلك حالًّ 

جاوز حدود الفرد لتبلغ حدود األمم واجلماعات, حيث ملشكالته, ولكنها مل تت

قد تكره األمم والشعوب والكيانات السياسية على اختاذ املوقف الذي ال تريده 

حصرت املواطنة بني أبناء الشعب الواحد, ومل  بداعي اإلكراه أو االضطرار, و

حقق يف تعاجل طغيان شعب على بقية الشعوب يف هذا العامل, فإن اإلكراه كما يت

حق الفرد وُينتج التقّية يف سلوكه, قد يتحقق يف حق دولة أو أمة أو مجاعة, 

وينتج التقّية يف سلوكها, كما حيصل اآلن يف الكثري من املؤسسات الدولية, أو يف 

بعض اإلجراءات االقتصادية, أو يف غّض النظر عن إساءات بعض لعدم القدرة 

ذيلي بعيد عن احلق واملوضوعية يف بعض على مواجهته, أو عند االكتفاء بدور 

                                                           

مقابل حتصيل مجيع احلقوق, ألن غرض الدراسة هنا هو . التعبري برفع اإلكراه واالضطهاد هو تعبري مقصود يف 1

 إجياد حّل للتقّية.

مفهوم املواطنة, ومّيز بعضهم بينه وبني  سياسيون واحلقوقيون كلٌّ من زاويتهلقد ناقش الباحثون االجتماعيون وال

جعل املواطنة اجلنسية, ووز  احلقوق والواجبات عليهما, بينما رأى بعضهم أنهما شيء واحد, كما أن بعضهم 

وغري ذلك,  -األرض موطن اإلنسان  -نوعًا من العدالة واملساواة ال يعرف احلدود, لتغدو املواطنة مفهومًا أمميًا 

 ولكن هذا وغريه هو من شأن الدراسات املتخصصة يف هذه املسألة وال يناسب طبيعة حبثنا.
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القضايا السياسية, وتاريخ القضية الفلسطينية والعالقات السياسّية واالقتصادّية 

 بني بعض دول الشرق األوسط والدول الكربى زاخر مبثل هذه التصرفات.

وإذا كانت املواطنة تتضمن املساواة واحلرية والعدالة بني املنتسبني إىل 

ن هذه املبادئ ال تكتمل إال إذا اتسعت املواطنة لتأخذ بعدها وطن واحد, فإ

األممي, وجتعل املواطنة مبدءًا يضّم بني جناحية مجيع البشر على هذه األرض, 

 فاملواطن هو اإلنسان, والوطن هو الكرة األرضية مجعاء.

 مقومات املواطنةثالثًا: 

داون وسأكتفي بعرض تلك املقومات حبسب الدراسة اليت قدمها 

أوليفر وديريك هيرت
1

 , حيث نّصت الدراسة على املقومات اآلتية.

 أ. تواجد جمموعة بشرية يف مكان.

ب. قيام العالقة اإلنسانية بينهم على أساس االحرتام والتسامح جتاه 

 التنو  بكل أشكاله.

ج. إن ينظر القانون إىل اجلميع ويعاملهم على أساس املساواة مع غّض 

ية أو الطبقة االجتماعية أو االقتصادية, أو اجلنس, أو الثقافة, النظر عن العرق

 أو أي وجه من وجوه التنّو .

د. يتكّفل القانون حبماية كرامة واحرتام اإلنسان واستقاللّيته وسائر 

حقوقه, وأن يقّدم الضمانات الكافية لذلك, وباخلصوص حقوقه املدنّية 

 والسياسّية.

وط االجتماعّية واالقتصادّية لتحقيق هـ. يضمن القانون قيام الشر

 العدل واإلنصاف.

                                                           

 , نقاًل عن:31. الكواري )مصدر سابق(: ص1

Dawn Oliver and Derek Heater, The Foundations of citizenship (New York: 

Harvester wheat sheef, 1994), PP.209-210. 



   464 

و. يتكّفل القانون بتمكني األفراد من املشاركة الفّعالة يف اختاذ مجيع 

 القرارات املؤّثرة يف حياتهم.

وما يهّمنا من تلك املقّومات هو الثانية, ألن األوىل شرط عام وهو 

ة هلا مبحّل البحث بشكٍل مبثابة حتصيل للحاصل, واألربعة األخرية ال عالق

مباشر, فاملهّم للتخّلص من التقّية أن تقوم العالقات اإلنسانّية على أساس 

 االحرتام والتسامح جتاه التنّو  بكّل أشكاله.

فاالحرتام املتبادل هو جوهر القضّية واهلدف املنشود, والعدالة, 

حرتام يف النفس واحلرية, والكرامة, واملساواة, هي من نتائجه, وال يقوم اال

اإلنسانّية ويستقّر مع وجود ما يزري على الطرف اآلخر, فالبّد أن تكون حمرتمًا 

حتى تواجه باالحرتام
1
. 

وهذا يعين أن كافة التصرفات وأشكال السلوك اليت ُتزعج اآلخرين 

وُتسيء إىل مقّدساتهم هي عمل خاطئ ضار يرفع االحرتام بني الناس, وهو من 

قد أمرنا تعاىل أن ندعو إىل سبيله باحلكمة واملوعظة احلسنة العمل احلرام, و

  فقال:                             

...  ]وقال: ]النحل ,                    

      ...  ]األنعام[. 

أي النهي عن سّب آهلة الذين كفروا  -ويف احلقيقة إن النهي املذكور 

غري مرتبط فقط بسّب الكافرين اهلل عدَوًا بغري علم, وإمنا هو يف حقيقته نهي  -

ده من ا يولِّمل, واإلنسانّيةعن ذات السّب؛ ِلما يوجده من حواجز يف العالقات 

                                                           

فقال:  حمسن األمني العاملي . ذكر لي املرحوم األستاذ الدكتور مصطفى اخلن يف منزله كالمًا يتعلق بسيدنا 1

 وحيرتمونهأنا مل أدركه, ولكنين مسعت من أساتذتي أنه كان حيرتمهم. 
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وملا يصيب به الدعوة إىل احلّق من َحرٍف هلا عن مقاصدها, عداوة بني البشر, 

وملا ُيدخل فيه الناس من عناد سخيف قائم على تبادل الشتائم وتطاول على 

 املقدَّسات.

إّن االكتفاء بذكر ما ميكن أن يسببه سّب آهلة الذين كفروا من عدوان 

إلهلّية دون ذكر غريه من النتائج إمنا هو لضآلة أّي أمر آخر أمام على الذات ا

العَظمة اإلهلّية, ولوجود ما يدّل على تلك النتائج باملالزمة ومبا حتصل به 

الغاية, من اآليات األخرى الداّلة على الطريقة املثلى يف الدعوة إىل اهلل
1

 ,

واآلمرة حُبسن اخُللق مع الناس
2

يقي هو َمْن يفتح قلبه لآلخر, , فإن الداعية احلق

هو خري داٍ  إىل اهلل عّز وجّل,  ليفتح اآلخر له عقله, وسيدنا رسول اهلل 

    : وكان جيادل الكّفار واملشركني ويقول هلم          

                             ]سبأ[ ,

بًا مثَلهم بالبحث عن احلقيقة وهو يعلم علم اليقني أنه هو فيجعل نفسه مطاَل

 احلق وما يقول.

إىل أبناء األمة اإلسالمية جبميع مذاهبهم بعد هذا البيان من التوّجه والبّد 

مسائله وإىل بعض  ,وفرقهم, وبيان أن إساءة بعضهم إىل مقدسات بعض

ىل أن ينقطع العقدية, واإلزراء عليه ببعض فروعه الفقهية, هو عمل حرام حرام إ

على للكافرين, جيب  مفرٌِّق جلماعة املسلمني, ومعنٌي ن الفاعل لهالنفس, وإ

ردعه وأن تبّين له عاقبة عمله وسوء اختياره, وألن املخالف لغريه ببعض  األمة

                                                           

  . كقوله تعاىل:1                                 ...  

 .]النحل[

 : . كقوله تعاىل يف حّق رسوله 2          ]القلم[ ,...     ...  

, 75]حبار األنوار )مصدر سابق(: ج ال تسّبوا الناس فتكسبوا العداوة بينهم :, وكقول رسول اهلل ]البقرة[

]حبار  ما تساّب اثنان إال احنّط األعلى إىل مرتبة األسفل :[, وكما روي عن اإلمام الكاظم 163ص

 [.333, ص78األنوار )مصدر سابق(: ج
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وصل إليه من خالل ما استظهره من  الفرو  العقدّية والفقهّية قد وصل إىل ما

من وما صّح عنده من الُسنَّة الشريفة, وما قام عليه عنده  ,الكتاب الكريم

ال أقّل  وأعنده(, ما هو حّجة وصل إىل ما وصل إليه عن طريق قد اإلمجا  )أّي 

   , فهو غري مشمول بقوله تعاىل: أّن حاله كذلكمن وجود شبهة يف 

               

      ]كما البّد أن نالحظ أّن غري أصحاب ]البقرة ,

الكثري من الباحثني والعلماء, ال االختصاص من عامة الناس, فضاًل عن 

يستطيعون أن ميّيزوا يف موارد اخلالف القول الصواب من القول اخلاطئ؛ نظرًا 

من الكتاب  اتلتعارض روايات الفرقاء وتباين التوثيقات, واختالف االستظهار

خصوصًا مع تسليط سيف وتطاول الزمان, والُسنَّة, وكثرة القيل والقال, 

د ول األمة بقّضها وقضيضها لتصبح عبقاب, ودخة على الرِّاخلروج عن اجلماع

ميّثل ذلك لكّل فرقة مبتنيًا الالحق, وفيتحّكم كالم السابق يف استنباط املكتوب, 

حيتاج وَتْسَتْظِهُر على أساسه مضامني آيات الكتاب, و ,يف االستدالليتدّخل قبليًا 

مراعاة الباحث للدّقة الدينّية و إىل التعّمق يف العلومالتخّلص من ذلك 

 , ودون ذلك عقبات وعقبات حباجة إىل رعاية اهلل وتوفيقه.واملوضوعّية

رف عن مسلك السلف يف مصّنفاتهم وكتبهم, علينا أن نغّض الّط كما أّن

نتبّنى كّل ما قالوه, فكم من كلمة جارحة مفرِّقة لألمة سقطت من أقالمهم, وأن ال 

نب احلّق إىل اآلخرين, ولن ُنسأل عن ذلك مادمنا ال وكم من هفوة نسبوا فيها ما جيا

                  فـ نتبّناه, 

  ]البقرة[. 

ويقي يف الوقو  من ومما يساعد على حّل الكثري من املشكالت 

ف على مباني ويتعّر ,ةأن يقرأ بعضنا بعضًا يف مصادره األساسّيالَسَقطات 
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 مسائله العقدية وفروعه الفقهية, فالناس أعداء ما جهلوا.

 املواطنة يف الرتاث اإلسالميرابعًا: 

البّد لنا عند البحث عن املواطنة يف الرتاث اإلسالمي من أن نأخذ بعني 

ينبغي أن نتجه حنو وجود املضمون اإلمجالي للمواطنة, ال حنو  االعتبار أنه

 وجود لفظها ومشتقاته, وذلك لسببني:

أو أحد مشتقاته على فرض وجوده يف  املواطنةاألول: إن لفظ 

 -املنزل تقيم به  -الرتاث اإلسالمي فإنه سيكون مستعماًل يف معناه اللغوي 

ن االصطالح, ولذلك لن نستطيع لسبق زمن صدور النصوص الرتاثية على زم

استنتاج املعنى االصطالحي للمواطنة يف الرتاث اإلسالمي اعتمادًا على استعمال 

لفظها يف ذلك الرتاث, ألنه سيكون استعمااًل يف املعنى اللغوي لّلفظ, نعم 

ميكننا أن نتعّرف على جهة االرتباط بني املعنيني اليت دعت أصحاب االختصاص 

 -ملواطنة بداللته اللغوية إلطالقه على املعنى االصطالحي الختيار لفظ ا

الذي أرادوا التعبري عنه, والذي تشّكل  -املفهوم السياسي أو احلقوقي 

 املساكنة يف مكان واحد أحد عناصره.

الثاني: إن املفهوم السياسي واحلقوقي للمواطنة خيتلف حبثًا وتطبيقًا بني 

بعض الباحثني وبعض الدول باجلنسية  باحث وآخر ودولة وأخرى, حيث دجمه

فصار عندهما شيئًا واحدًا
1

, وفصل بينهما آخرون فاعتربوا املواطن هو املقيم يف 

                                                           

ذكرت دائرة املعارف الربيطانية أن املواطنة عالقة بني فرد ودولة كما حيددها قانون تلك الدولة, . 1

 ومبا تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق يف تلك الدولة.

 [encyclopedia Britannica: Imc, Ibid, vol 3, P331.] 
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بلد مع أدائه بعض الضرائب املالية لصاحل خزينة ذلك البلد, وجعلوا له حقوقًا 

جزئية تتعلق بإدارة اخلدمات العامة وبعض الشؤون املعيشية
1

, ونادى بعض 

الباحثني باملواطنة العاملية لتكون الكرة األرضية وطنًا واحدًا واملواطن هو 

اإلنسان
2

, كما اختلف موقف الباحثني من أخذ بعض القيم املعنوية أو 

األخالقية يف املواطنة فأصّر بعضهم على ضرورة وجودها, وأعرض عنها 

آخرون
3
. 

للخالص من مجيع  ومبا أن حبثنا يف املواطنة هو باعتبار كونها عالجًا

ألوان اإلكراه واالضطرار املسببان للتقّية, فإننا لسنا حباجة إىل اخلوض يف كل 

تلك التفاصيل السابقة, بل يكفينا منها أن املواطنة يف حّدها اإلمجالي تتضمن 

كرامة, واملساواة معهم يف واملشاركة مع اآلخرين يف العيش يف وطن واحد حبرية 

هذا يكفي لعالج مسببات التقّية لرفعه مجيع أقسام احلقوق والواجبات, و

 اإلكراه وأنوا  الضرورات.

لذا سنكتفي يف هذا البحث بعرض نصوص من الرتاث اإلسالمي تدّل 

                                                                                                                                       

, citizenshipاألمريكية كلمة  Collier’s Encyclopediaوتعّرف موسوعة كولري 

أكثر أشكال العضوية يف مجاعة وتقصد بها )مصطلح املواطنة ومصطلح اجلنسية دون متييز( بأنها: 

, نقاًل عن الدجاني, 31املواطنة والدميوقراطية يف البلدان العربية )م س(: ص. ]سياسية اكتمااًل

 [.96ص مسلمون ومسيحيون يف احلضارة العربية:أمحد صدقي, 

, مركز دراسات الوحدة 1قباطي, حممد, املواطنة والدميوقراطية يف البلدان العربية: ط. 1

 .53-52م, ص2001العربية, بريوت, لبنان, 

 .71: ص)م س( املواطنة يف التاريخ العربي اإلسالمي. 2

( أحد من أبرز 1902 - 1979) Talcott Parsons] -رب تالكوت بارسونز حيث يعَت. 3

أن اجملتمع بالضرورة هو نظام أخالقي  -علماء االجتما  املعاصرين يف الواليات املتحدة األمريكية[ 

 .69-66مستند إىل الدين. ]املواطنة والدميوقراطية يف البلدان العربية )م س(: ص
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مبضمونها على العيش املشرتك القائم على احلرية والعدل والكرامة, وعلى القيم 

 س عليها.اليت يؤّس

 أ. النصوص القرآنية

 . قوله تعاىل: 1                             

                   ...  ]احلجرات[. 

 خياطب اهلل تعاىل البشر مجيعًا بقوله:        ويقرر على ,

أمساعهم أنه ال متايز يف اخللق بينهم, ألنه تعاىل هو الذي خلقهم, وأن الذكر 

واألنثى فردان لإلنسان, ال تفاوت يف املكانة بينهما, الستوائهما يف الطبيعة 

 اإلنسانّية, وهو ما يشري إليه أيضًا قوله تعاىل:            

      ...  ]حيث بّين أن الزوج والزوجة نفس إنسانية واحدة, ]الروم.

وإن كان مثة اختالف فهو يف بعض الشؤون مما يتبع فيزيولوجيًا اخللقة اإلنسانية 

 وضرورة رعايتها يف تقسيم املهمات واألدوار, وهو ما يظهر من قوله 

, بعدما لقد ذهب الرجال باألجر كّله ؟يا رسول اهلل, عندما قالت له امرأة: 

: كان حيّدث الناس عن فضل اجلهاد وثواب اجملاهدين, فقال هلا النيب 

جهاد املرأة ُحسن التبّعل
1

, فجعل صيانة بيتها ورعاية أسرتها مبنزلة اجلهاد, 

وهلا عليه أجر اجملاهدين, ملا للرتبية الصاحلة والعناية بالولد من أثر يف تنشئة 

نسان وإعداد اجملاهديناإل
2
. 

                                                           

 .1, ح9, باب جهاد الرجل واملرأة, ص5الكايف )مصدر سابق(: ج. 1

األهمية مبكان أن منّيز بني لفظّي اجملاهد واحملارب, فاجملاهد هو الذي جياهد الباطل ويقف يف وجه الظلم . إذ من 2

واالحنراف, كما يقف يف وجه األهواء والنزوات, ال حييد عن اإلنسانية واالستقامة, ويسعى لتخليص اآلخرين مما 

     قال تعاىل: حييط بهم من سوء,                        
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 وجيعل اهلل تعاىل بقوله:                    التمايز

باللون واللغة والِعرق قيمة إنسانية وحياتّية هاّمة تليب حاجة التعارف بني الناس 

بواسطة أشكاهلم وألسنتهم, فإن الشكل واللسان واللون يف اإلسالم أمر ال 

قيمة له يف حّد ذاته, إمنا املهّم أن يكون اإلنسان تقّيًا نقّيًا, لذا ختم اآلية بقوله: 

...         ...  ]وقد اشتهر القول عن رسول ]احلجرات ,

 .ال فضل لعربّي على أعجمّي وال ألبيض على أسود إال بالتقوى :اهلل 

  . قوله تعاىل: 2                    

                                   

    ]البقرة[. 

 أسباب النزول

اختلف أهل بعد ذكر اآلية:  جامع البيانقال ابن جرير الطربي يف 

, أو قوم من األنصارزلت هذه اآلية يف : نالتأويل يف معنى ذلك, فقال بعضهم

سالم روهم, فلما جاء اهلل باإلدوهم أو نصَّيف رجل منهم كان هلم أوالد قد هوَّ

يكونوا هم خيتارون الدخول  , حتىإكراههم عليه, فنهاهم اهلل عن ذلكأرادوا 

ثنا حممد بن بشار, قال: ثنا ابن أبي عدي, : حدَّقال ذلك ْنر َمَكَذ, سالميف اإل

شر, عن سعيد بن جبري, عن ابن عباس قال: كانت املرأة عن شعبة, عن أبي ب

جليت بنو , فلما ُأده, فتجعل على نفسها إن عاش هلا ولد أن تهوِّتكون مقالتًا

                                                                                                                                       

                                         

 ]فاجلهاد يف اإلسالم لنصرة املستضعفني واملظلومني, وكذلك قوله تعاىل: ]النساء ,         

             ]فاجلهاد يف اإلسالم لرفع الظلم والطغيان, وليس فيه عدوان على ]احلج ,

 اآلخرين.
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, فأنزل اهلل تعاىل : ال ند  أبناءنا !لنضري كان فيهم من أبناء األنصار, فقالواا

  : ذكره                  ...  ]حّدثنا ابن ... , ]البقرة

محيد, قال: ثنا سلمة, عن أبي إسحاق, عن حممد بن أبي حممد احلرشي موىل 

  زيد بن ثابت, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبري, عن ابن عباس قوله: 

                ...  ]قال: نزلت يف رجل من ]البقرة ,

األنصار من بين سامل بن عوف يقال له احلصني, كان له ابنان نصرانيان, وكان 

: أال أستكرههما فإنهما قد أبيا إال النصرانية هو رجاًل مسلمًا, فقال للنيب 

 ؟, فأنزل اهلل فيه ذلك ...

و عوانة, عن أبي حدثين املثنى قال: ثنا حجاج بن املنهال, قال: ثنا أب

  بشر, قال: سألت سعيد بن جبري عن قوله:            

   ...  ]قال: نزلت هذه يف األنصار, قال: قلت خاصة ؟, ]البقرة ,

قال: خاصة, قال: كانت املرأة يف اجلاهلية تنذر إن ولدت ولدًا أن جتعله يف 

اليهود تلتمس بذلك طول بقائه, قال: فجاء اإلسالم وفيهم منهم, فلما ُأجليت 

ول النضري, قالوا: يا رسول اهلل, أبناؤنا وإخواننا فيهم, قال: فسكت عنهم رس

  , فأنزل اهلل تعاىل ذكره: اهلل              

  ...  ]قال: فقال رسول اهلل ]البقرة , قد خّير أصحابكم, فإن :

اختاروكم فهم منكم, وإن اختاروهم فهم منهم, قال: فأجلوهم معهم
1

 ,

وعلى ما روي عن ابن عباس أو ما روي عن ابن جبري, أو كالهما معًا اعتمد 

                                                           

. الطربي, ابن جرير, جامع البيان: تقديم الشيخ خليل امليس, ضبط وتوثيق وختريج: صدقي مجيل 1

وما بعدها,  20, ص3م, ج1995هـ, 1415العطار, دار الفكر للطباعة والنشر, بريوت, لبنان, 

أسباب , الواحدي النيسابوري, 493, ص2وكذلك: ابن أبي حامت الرازي, تفسري ابن أبي حامت: ج

, 343, ص1, ابن عطية األندلسي, احملرر الوجيز: يف تفسري الكتاب العزيز: ج52نزول اآليات: ص

 , وغريهم من أئمة املفسرين.20, ص2ابن تيمية, دقائق التفسري: ج
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من أتى بعده من املفسرين مثل الواحدي النيسابوري يف أسباب نزول اآليات, 

وابن عطية األندلسي يف احملرر الوجيز, وابن أبي حامت الرازي يف تفسريه, وابن 

 تيمية يف دقائق التفسري, وغريهم.

 معنى اآلية

تدّل اآلية املباركة على أنه ال إكراه يف الدين, ألن أساسه هو عقد 

القلب, وهو ال يتّم مع اإلكراه, فحقيقة الدين تأبى اإلكراه, خصوصًا وأّن 

الّرشد أمر بّين, والغّي أمر بّين, وسيتحمل كل إنسان نتيجة ما يتبّناه منهما, لذا 

مْن طغى مبعنى جتاوز القدر, قال عزَّ من قائل أن الذي يكفر بالطاغوت وهو 

والطاغوت رأس كل ضالل
1

, والبّد لإلنسان أن يكفر به وينكره, وهذه كلها 

من املقوالت النفسانية اليت ال تتم مع اإلكراه, بل البّد فيها من اختاذ املوقف 

بكامل احلرية, فهذه اآلية املباركة تبّين رفض اإلسالم لإلكراه واالضطهاد من 

نح اإلنسان حرية املعتقد, وهو ما تؤّيده أسباب نزول اآلية أجل الدين, ومت

 املباركة.

 . قوله تعاىل: 3                          

                                 

      ]النحل[. 

...وقوله تعاىل:                       

 .]سبأ[

تبّين اآليات طريقة الدعوة إىل اهلل وُسبل إقنا  اآلخر, حيث ينبغي أن 

                                                           

 .1200. القاموس احمليط )مصدر سابق(: ص1
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يكون ذلك باحلكمة واملوعظة احلسنة, واختيار أجنع السبل اليت توصل اإلنسان 

إىل احلق, كما تتحدث اآلية الثانية عن املوضوعّية واحليادّية يف احلوار, وإالنة 

كان على يقني من صواب عقيدته ومنهجه,  القول لآلخر, فإن النيّب 

...خر قال له: ولكنه ليكون موضوعّيًا يف حواره وليلّين نفس اآل        

             ]سبأ[. 

 وهذا كله يبّين أنه ال إكراه وال إجبار يف الدين.

  . قوله تعاىل: 4                  

                              

 .]املمتحنة[

    وكذلك قوله تعاىل:                 

                                   

     ]النساء[. 

تعاىل قاعدتني للتعامل مع عاّمة الناس هما: الرّب جعل اهلل لقد 

والعدل, والعدل يتضمن صيانة مجيع احلقوق, والرّب هو اإلحسان وهو املعاملة 

 على حقوق الناس خارج عن ذلك كّله. بالرأفة والرمحة, وال شّك أن العدوان

آيات كثرية تؤّكد على احلفاظ على حقوق وجد يف القرآن الكريم كما ت

 .الناس

 ب. األدّلة من الُسنَّة الشريفة

إن الناس من عهد آدم إىل أنه قال:  . روَي عن رسول اهلل 1
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ر على على العجمّي, وال لألمح عربيِّلال فضل ليومنا هذا مثل أسنان املشط, 

إاّل بالتقوىاألسود 
1
. 

إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وأموالكم, ولكن  :وكذلك قوله 

ينظر إىل قلوبكم ونّياتكم وأعمالكم
2
. 

وهي تبّين أن الناس مجيعًا متساوون يف إنسانّيتهم وحقوقهم األساسّية 

 وواجباتهم, وبالتالي ال جيوز ألحدهم أن يطغى على اآلخر أو أن يظلمه أو

يتقّدم أحد على أحد لنسب أو لون أو شكل أو  أن يقهره على شيء, وال

مكان, فاهلل تعاىل ال ينظر إىل صورهم, وال متييز بينهم عنده على أساس 

أشكاهلم وألسنتهم, وإمنا التمايز بطهارة قلوبهم وسالمة نفوسهم, فال ينفع يف 

 املوقف بني يديه إال اإلتيان بقلب سليم                

         ]وقوله , ]الشعراء : من عهد آدم إىل يومنا الناس

 ُيظهر املساواة. هذا مثل أسنان املشط

كّلكم آلدم وآدم من تراب :ومثله أيضًا قوله 
3
. 

والكأليف ثالثة: املاء, والنار, : الناس شركاء . قوله 2
4

, فإن 

املساواة بني الناس يف هذه املوارد األساسّية ترجع يف األساس إىل مساواة أعمق 

مّنة من أحد تتصل بأصل الكينونة اإلنسانّية وحق احلياة للجميع, دون فضل أو 

أصل الكينونة اإلنسانّية تكفي لتأسيس املساواة بني على أحد, واملساواة يف 

                                                           

 ., فضل سلمان الفارسي 341ص . االختصاص للشيخ املفيد )مصدر سابق(:1

, ورواه مسلم يف 7, حديث16, باب فرض العلم, ص2شرح أصول الكايف )مصدر سابق(: ج. 2

 .4143صحيحه وابن ماجة يف السنن حتت رقم 

 يف حجة الوداع. , خطبته 34حتف العقول )مصدر سابق(: ص. 3

 , عن ابن عباس.364القمي, علي بن حممد, جامع اخلالف والوفاق: ص. 4
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 ة للحياة.الناس يف احلقوق األساسّي

أبا احلارث بن علقمة أسقف جنران,  . ما عاهد عليه رسول اهلل 3

 فقد كتب له:

ألسقف أبي احلارث ل بسم اهلل الرمحن الرحيم, من حممد النيّب

يديهم من أن هلم ما حتت أساقفة جنران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم على أو

و كثري من ِبَيِعهم وصلواتهم ورهبانيتهم وجوار اهلل ورسوله, ال ُيَغيَّر أقليل 

سقفيته, وال راهب عن رهبانيته, وال كاهن عن كهانته, وال يغري أسقف عن أ

صلحوا أحق من حقوقهم وال سلطانهم, وال شيء مما كانوا عليه, ما نصحوا و

فيما عليهم غري مثقلني بظلم وال ظاملني
1
. 

صرحية باستمرار أسقف جنران ومْن َتبعه على ما هم عليه واملعاهدة 

فظ حقوقهم يف مجيع شؤونهم وما يتعلق حبدون أّي تغيري أو إكراه أو ظلم, و

بهم, وهلم على ذلك جوار اهلل ورسوله, والشرط الوحيد للحفاظ على ذلك 

 كّله أن ال يكونوا ظاملني.

وقهم املعيشّية حريتهم الدينية وسائر حق فقد ضمن هلم النيّب 

 كاملًة يف جمتمع املسلمني.

نا يف اجلمعة وعلي أبينا . حّدث ابن أبي شيبة عن كثري بن منر قال: 4

ثم قام آخر  ,ال حكم إال هلل :إذ قام رجل فقال ,بن أبي طالب على املنرب

, فأشار مون اهللثم قاموا من مجيع نواحي املسجد حيّك ,ال حكم إال هلل :فقال

بها باطل, كم إال هلل, كلمة حق يبتغى ثم قال:نعم ال ُح, اجلسوا بيده:عليهم 

نتم معنا: لن مننعكم ن لكم عندي ثالث خالل ما كأال إحكم اهلل ينتظر فيكم, 

ما كانت أيديكم مع أيدينا, وال  ال مننعكم فيئًان يذكر فيها امسه, وأمساجد اهلل 

                                                           

 .266, ص1: ج)م. س( الطبقات الكربى. 1
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نقاتلكم حتى تقاتلوا, ثم أخذ يف خطبته
1

إىل أن اخلروج عليه  شار , فأ

وتكفريه واّتهامه باحلكم خبالف ما شّر  اهلل, ال ُيسقط عن هؤالء احلقوق 

املشروعة لسائر املسلمني ما مل يبادروا بقتال املسلمني والعدوان عليهم, وبعبارة 

 أخرى فإن حقوق املواطنة هلم حمفوظة ما مل ُيخرجوا أنفسهم من ربقتها.

مل يكن  أن عليًا  ن جعفر, عن أبيه ع قرب اإلسنادويف 

ينسب أحدًا من أهل حربه إىل الشرك وال إىل النفاق, ولكنه كان يقول: هم 

إخواننا بغوا علينا
2

ظاهر يف التساوي يف احلقوق  هم إخواننا :, وقوله 

والواجبات, أو يف احلفاظ على سائر حقوقهم, وعلى حرية الرأي واالعتقاد 

 االختالف يف الرأي ال يغّير شيئًا يف العالقات اإلنسانّية.وما شابه, وأن 

 . وثيقة املدينة املنّورة5

إىل املدينة املنّورة وهي جمتمع خليط من  مّلا هاجر رسول اهلل 

بينهم  املسلمني املهاجرين واألنصار, واليهود, والوثنيني, كتب رسول اهلل 

كتابًا ينظم شؤونهم والعالقة فيما بينهم, وأقّرهم على دينهم وأمواهلم, وشرط 

, يهود بين عوف أمَّة مع املؤمنني وإنهلم واشرتط عليهم, ومما جاء فيه: 

, فإّنه ال مِثلم وَأإال من َظ ,مواليهم وأنفسهم ,لليهود دينهم وللمسلمني دينهم

وتغُي
3
 .إال نفسه وأهل بيته 

يعّدد  , ثم أخذ ...  الّنجار مثل ما ليهود بين عوفليهود بينوإن 

وإّن اهلل على  :بطون اليهود ويذكر هلم مثل ما ذكر لبين عوف, ثم كتب 

أَبرِّ هذا
4

 بينهم النصَر , وإّنهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهمعلى الي وإّن؛ 

دون  بينهم النصح والنصيحة والرّب , وإّنه الصحيفةحارب أهل هذ ْنعلى َم

                                                           

 .50, ما ذكر يف اخلوارج, حديث 741, ص8مصنف ابن أبي شيبة )مصدر سابق(: ج. 1

 .318, أحاديث متفرقة, ح94قرب اإلسناد )مصدر سابق(: ص. 2

 .يوتغ : يهلك. 3

 .أي على الرضا به. 4
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اليهود ينفقون مع  إّن, والنصر للمظلوم ليفه, وإّنثم, وإّنه مل يأثم امرؤ حَباإل

ن , وإفها ألهل هذه الصحيفةْوثرب حرام َجَي , وإّناملؤمنني ماداموا حماربني

وإّنه ما , أهلها مة إاّل بإذنْر, وإّنه ال ُتجار ُحوال آثم اجلار كالنفس غري مضاّر

ده إىل اهلل ث أو اشتجار ُيخاف فساده فإن مّرَدالصحيفة من َحهذه كان بني أهل 

قى ما يف هذه الصحيفة ْتوإّن اهلل على َأ, , وإىل حممد رسول اهلل وجّل عزَّ

ن بينهم النصر على من َدَهمإن نصرها, وّنه ال ُتجاُر قريش وال َم, وإهوأبّر
1
 

, يلبسونه فإنهم يصاحلونه ويلبسونه ُصلح يصاحلونه وّنهم إذا ُدُعوا إىلإيثرب, و

, ن حارب يف الدين, إاّل َم مثل ذلك فإنه هلم على املؤمننيا إىلْوَعوإّنهم إذا َد

على كل أناس ِحصَّتهم
2
 .من جانبهم الذي قبلهم 

, على مثل ما ألهل هذه الصحيفة وإن يهود األوس, موالَيهم وأنفسهم

احملض مع الرّب
3
من أهل هذه الصحيفة 

4
. 

قد قرر لكل أحد حرية دينه, وأنهم مجيعًا أّمة واحدة هلم  فنجد أنه 

ذات احلقوق وعليهم ذات الواجبات, إال َمْن َظلم وأثم واعتدى, وأنهم مجيعًا 

يشرتكون يف الدفا  عنها, ورّد َمْن حياول العدوان عليها, وال جيري أحد منهم 

طرف منهم مع عدوه صلح لآلخر إال من حارب  عدوًا لآلخر, وإن صلح أي

يف الدين, وأنهم مجيعًا يشرتكون يف اإلنفاق على ما يتطلبه الدفا  أو الصلح, 

وإن َمن ضمَّتهم بطون القبائل من املوالي هم كأبنائها وهلم وعليهم ما ُذكر يف 

سالمة  َنِمَضهذه الصحيفة, وإن املعاملة بني اجلميع تقوم على الرّب احملض, َف

العيش وكرامته, واحلرية يف الشؤون اخلاصة واملساواة يف الشؤون العامة, وإن 

 الناظم بينهم هو الرّب احملض.

                                                           

 .أي غشي. 1

 .ي نصيبهم. أ2

 .هذه الصحيفةمن أهل  قال ابن هشام : ويقال : مع الرب احملسن. 3

 .وما بعدها 147ص ,2ج :سرية ابن هشام. 4
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وي من املضامني رآنية ونصوص الُسنَّة الشريفة حتالنصوص الق واخلالصة إّن

ما يصلح مبجموعه أن نستخلص منه يف هذه األيام مفهوم املواطنة باملعنى 

هذا املفهوم وإن كان مشرتكًا يف معناه  بعض مراتبه, حيث إّناملصطلحي ضمن 

اإلمجالي يف مجيع طروحاته حيث تنّص كلها على املساواة أمام القانون, 

وتداول السلطة, والعدالة االجتماعية, إال أنه خيتلف يف بعض التفاصيل بني 

 تتحكم تصوير وآخر, وذلك من جهة وجود بعض القيود القيمّية أو الدينية اليت

بسلوك األفراد, أو بعض القيم األخالقية كذلك, وحبيث يسهم يف إجياد رابط 

جمتمعي بني األفراد وبني اإلصرار على خلّو هذه الرابطة من أّي من القيم 

 والذهاب باجتاه احلرية املطلقة لإلنسان.

 ن:ينبغي أن نأخذ بعني االعتبار أمريو

دين والقيم األخالقّية عند احلديث إنه يوجد خلط يف املوقف من ال األول:

عن املواطنة, بني اعتبارهما األساس الوحيد لرابطة املواطنة بني األفراد, وهذا 

معناه وجود متييز ديين وطائفي بني أبناء اجملتمع الواحد, وبني ضمان رعاية 

قيمهم الدينية واألخالقّية يف سلوكهم وإدارة شؤونهم, فإّن التمييز يف احلقوق 

واجبات األساسّية من قبيل احلرية والعدالة واملساواة أمام القانون, واملشاركة وال

يف القرارات اهلاّمة و ... إخل على أساس الدين يعترب انتقاصًا من حق املواطنة, 

ولكّنه يف ذات الوقت البّد لنا أن نعرتف حبّق األكثرية يف انتخاب القانون الذي 

شريطة عدم التجاوز على احلقوق األساسّية تريده مهما كانت صفته ومصدره, 

االبتعاد عن مراعاة  لباقي املواطنني, فاحلّرية الكاملة أمر غري قابل للتحقيق, ألّن

القواعد اليت يدين بها الناس, أو األعراف والقواعد اليت ينطلقون على أساسها 

ت يف حياتهم, وعدم أخذها بعني االعتبار يف مواد الدستور ويف التشريعا

القانونّية حبجة إقامة املواطنة الكاملة للجميع, هو أمر ُيلحق احليف والظلم 

بالذين يعتنقونها, وهو عمل طائفي بامتياز؛ ألن الالدين هو دين, مادام 
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سينبثق عنه مواد دستورّية وتشريعات قانونّية تنّظم حياة الناس, وإّن ربط ذلك 

ك الواقع شيئًا, فإذا اختار شعٌب ما بالشعب وأّنه مصدر السلطات ال يغّير من ذل

العلمانية املطلقة أساسًا لتشريعاته ومنهجًا حلياته فإن هذا االختيار سيكون 

اختيارًا لألكثرية على حساب األقلّية املتدّينة يف أحسن األحوال, وهو ال َيْفِرُق 

لى يف شيء عن اختيار األكثرية يف شعب آخر أن يكون الدِّين أساسًا للتشريع ع

 حساب األقلّية اليت ال ترغب بذلك لسبب من األسباب.

لذا فإن املهم يف املواطنة ليس هو األساس القيمي الذي تنطلق منه احلياة 

االجتماعية والسياسّية يف دولة معّينة, وأنه هو الدين أو غريه, وإمنا هي احلرية 

ركة يف اختاذ القرارات والعدالة واملساواة الفكرية والثقافّية أمام القانون, واملشا

اليت تتعلق باحلياة املشرتكة للمجموعة, فإن املواطن يف بلد ما ال يهّمه الدين أو 

منظومة القيم اليت تعتقد بها وختضع هلا أغلبية مواطين بلده طاملا أن ذلك ال 

مينعنه من ممارسة حريته الدينّية والتعبري عن فكره وثقافته, وال حيرمه من املساواة 

اآلخرين أمام القانون وإقامة العدل بينه وبينهم, األمر الذي ال يزال بعيد مع 

املنال لألقليات العرقية والدينية يف أكثر الدميوقراطيات تقّدمًا يف العامل, واملشكلة 

 احلقيقية غالبًا هي يف التطبيق ال يف ذات املبادئ ومنظومات القيم.

م الدينية واألخالقّية واالجتماعّية, إن خلّو مفهوم املواطنة من القي الثاني:

والدعوة إىل عدم أخذها بعني االعتبار, واجلنوح حنو احلرّية املطلقة لإلنسان, 

يعين يف احلقيقة عدوانًا على إنسانّية اإلنسان, وإنكارًا لوجوده املعنوي, وتفريغًا 

ني ال له من حمتواه اإلنساني, واإلكتفاء بالتعامل معه على أساس غرائزي حيوا

غري, وهو ما تدعو إليه بعض العلمانيات املتطرفة وتشّر  على أساسه الرذيلة 

والفلتان االجتماعي والشذوذات املدمرة حلياة اإلنسان, وتوّسع دائرة انتشارها 

من خالل املطالبة باحلريات غري املقيدة كسبيل لتحقيق ما يسمونه باملواطنة 

 الكاملة.
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 اإلسالمي املعاصر املواطنة يف الفكرخامسًا: 

إن ما يشغل بال األقليات اإلسالمّية وغريها هو احرتام خصوصياتها الدينية 

واملذهبّية, واحلفاظ على كرامتها من ِقَبل جمتمع األكثرّية, ويتمظهر ذلك بأربعة 

 أشياء:

 حرية ممارسة الشعائر الدينية. .1

 قوانني األحوال الشخصية. .2

 املساواة مع األكثرية يف احلقوق. .3

 .-بالنسبة لغري املسلمني  -اجلزية والذّمة  .4

 . حرية ممارسة الشعائر الدينية1

ويتضمن ذلك تشريع حّد من احلرية الفكرية والدينية تنّص عليه 

القوانني, ويقيم بواسطته كل ذي معتقد ما خيتّص بعقيدته دون أن ُيلحق األذى 

العيش املشرتك وحيفظ باآلخرين, أو ُيلحَق اآلخرون األذى به, ومبا حيقق 

 السلم األهلي واالحرتام املتبادل بني أبناء اجملتمع.

كما يتضمن ذلك حق الفرد يف تربية أبنائه وتنشئتهم وفق عقيدته 

وعاداته وتقاليده, وتعليمهم كل ما يرتبط بذلك دون تدّخل من أحد, أو 

وجيب مراعاة الضغط عليه أو إكراهه على احلّد من ذلك وعدم القيام به كاماًل, 

ذلك يف مناهج الدراسة ووسائل اإلعالم, ومن البديهي هنا التأكيد على 

االلتزام باملوقف احملايد للمناهج الدراسية والربامج اإلعالمية اليت جيب عليها أن 

تعرض مجيع املعتقدات واألفكار مبوضوعّية تاّمة وكما يقررها أهلها, دون 

 تهّجم أو حتريض ضّد أحد.

يضًا حرية امتالك اجلماعات الدينية والعرقية ملؤسساتهم ويتضمن أ

الدينية والثقافّية, وحق إشادة دور العبادة مبا يكفل القيام جبميع ما يلزم 
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 للمحافظة على القيم الدينية والثقافّية وبالنحو الوايف جلميع فئات اجملتمع.

 . قوانني األحوال الشخصية2

لطالق واملرياث, وينبغي أن تراعى وهي القوانني املتعلقة بالزواج وا

فيها األحكام الدينية اخلاصة بها يف دين أو مذهب أصحاب العالقة, حتى ال 

يشعر أي إنسان أنه قد أقدم على خطوة خاطئة يف حياته يف يوم من األيام يبتلى 

بنتائج مؤملة قد تالزمه مدى احلياة, ألنه مل يرا  ما خيّصه يف مرحلة من حياته, 

دم مراعاة القوانني اخلاصة يوقع اإلنسان يف حرج شديد ويعرضه وألن ع

الستغالل بشع يف بعض األحيان حيرمه من بعض حقوقه األساسّية نتيجًة 

لالختالف يف تشخيص وضعه بني أحكام دينه والقانون الذي خيضع له, كما يف 

يطابق  تشخيص وضع املرأة أنها زوجة أو خلّية عندما ال جيري الطالق مثاًل مبا

 األحكام الشرعية, أو تشخيص حاله أنه وارث أو ال, وغري ذلك.
 

 املساواة مع األكثرية يف احلقوق. 3

وذلك من جهة حق مجيع املواطنني يف إبداء رأيهم يف الشؤون العامة 

لبلدهم, وانتخاب من ميثِّلهم, والبّد أن تتضمن التشريعات القانونية ما يضمن 

هم وإدارتها, ومبا حيفظ حقوق اجلميع على أساس مشاركتهم يف شؤون أوطان

العدل وإعطاء كل ذي حق حقه, دون اللجوء إىل احملاصصات الطائفّية السيئة, 

ودون اللجوء إىل حالة مثالية غري واقعية نلغي فيها كل اخلصوصيات ونعتدي بها 

د واقعًا على حقوق بعض فئات اجملتمع أو حنّد منها, فإن العدالة تقتضي إجيا

وسيلة حلفظ حقوق األكثرية واألقلية على حّد سواء, فإن احلفاظ على حقوق 

األقليات ال ينبغي أن يصل إىل حّد االفتئات على حقوق األكثرية 

 وخصوصياتها, والعكس كذلك.

وما أريد اإلشارة إليه أّن هذا ممكن من وجهة النظر اإلسالمّية, وهو ما 
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ية قادمة إن شاء اهلل, خصوصًا إذا ما مّيزنا بني سيتّم حبثه وإبرازه يف دراسة تفصيل

دائرة احلياة الفردية واملظهر العام للحياة االجتماعية, لنرى أن دائرة اإللزام 

بالنسبة إىل املسؤولية الدنيوية ترتبط مبراعاة بعض املظاهر واألحكام الشرعية يف 

العلن كما يف بعض  ظاهر احلياة العامة, أو االنتقال ببعض السلوك من السّر إىل

 احلدود والتعزيرات.

العلمانية املطلقة هي مذهب  من أّن ,كما أؤّكد على ما ذكرته سابقًا

كسائر املذاهب, مما يعين أن االلتزام بها ميثل عدوانًا على سائر املذاهب 

واألديان, فالبّد من إجياد مصطلحات جديدة غري مستوردة من الغرب أو الشرق 

ن أمتنا على أساس من القسط والعدل يؤّمن العدالة واالحرتام نؤسس عليها بنيا

 للجميع, وحيفظ حقوقهم من ناحية عملية.
 

 . اجلزية والذمة4

عقدة يف العالقة بني املسلمني وبني غريهم  الذّمةو اجلزيةميّثل لفظا 

من أهل الكتاب, مبا يولده هذان اللفظان من شعور بالدونّية لغري املسلم يف 

ولة اإلسالمية, ومن املناسب لطبيعة حبثنا االكتفاء بإشارة عابرة تبّين أن الد

اجلزية تتبع األحكام السلطانية وهي بيد ولّي أمر املسلمني, وباإلمكان من 

الناحية العملية عدم العمل بها بناًء على ما يشّخصه ولّي األمر من مصلحة األمة 

سيس لذلك فقهيًا بناًء على أن حبسب ظروف الزمان واملكان, كما ميكن التأ

مجيع الدول املعاصرة قد قامت على عقد اجتماعي بني أبنائها يشبه ما كان عليه 

عندما هاجر إىل املدينة املنورة, أو يف  العقد االجتماعي يف أيام رسول اهلل 

إىل أساقفة جنران, وهذا ال عالقة له باجلزية والذّمة, فهما يف  كتابه 

حكام احلرب وما ينشأ عنها من نتائج, مضافًا إىل أن الذّمة تعين اإلسالم من أ

مسؤولية املسلم عّما يف ذمته, ومؤداها حفظ حقوق أهلها, وليس إهانتهم أو 
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 االعتداء عليهم.

وسيأتي تفصيل احلديث حول ذلك كّله مع ذكر األدّلة يف حبث قادم 

  تعاىل.عن املواطنة يف اإلسالم )دراسة موضوعّية( إن شاء اهلل

 واخلالصة: إن املواطنة يف اإلسالم تتقّوم باملقّومات اآلتية:

 وحدة األرض. .1

 وحدة القيادة السياسّية. .2

 املساواة يف احلقوق والواجبات. .3

 شيو  روح التعاون والتعاضد بني األفراد )املواطنني(. .4

 عدم ظلم بعضهم أو طغيانهم على بعض.العدالة و .5

 واملسلكّية بنحٍو ال يلحق األذى باآلخر.احلّرية الفكرّية والعقدّية  .6

وهي كّلها مما يدعو الدِّين إىل حتقيقه ورعايته, وهي ال ختتلف يف 

 مقوماتها األساسّية عّما تطالب به أحدث الدراسات العاملّية يف عصرنا احلاضر.
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 اخلامتة ونتائج البحث
 

 

بني الشائعة واحلقيقة يرقد ضحايا كثريون, كان ميكن أن يشاركونا 

بهجة احلياة, فنأنس بوجودهم, ونستفيد من إبداعاتهم, وننعم بفيض 

عواطفهم, ولكن شيطان الشائعة أبى بزيفه وباطله دوام اجتماعنا على احلّق 

َكدرًا وإفادتنا من نوره وصفائه, فأبَدلنا فرقًة بوحدتنا, وظلمًة بنورنا, و

بصفائنا, فحّل احُلمق بدل العقل, والعداوة بدل األخّوة, وصرنا بكيده أعداء 

 بدل أن نكون بنعمة اهلل إخوانًا.

وحنن يف الشرق كثريًا ما تضيق صدورنا عن التثّبت, وتفتقر هممنا عن 

البحث لبلوغ احلّق, فاإلنسان عندنا مهما بدا عقالنّيًا يبقى يف األعّم األغلب 

املزاج, حمكومًا يف أحكامه وتصرفاته ملا ختتزنه أعماقه من مشاعر  عاطفّي

وخياالت, عقله قائم وراء قلبه بدل أن يكون قلبه قائمًا وراء عقله, مما جيعله 

مائاًل إىل السطحّية وضعف التفكري, جيمع بني الضدَّين دون مباالة, ويسكن يف 

 القاتل والقتيل.عقله الباطن منطٌق تربيرّي سقيم, يتوّلى مبوجبه 

وال أريد هنا اخلوض يف هذه املفارقات, وال احلكم على األشخاص, 

سطيح ألنهم سيمثلون أمام حمكمة العدل اإلهلّي, وإمنا يهّمين آثار ذلك الت

نا, ومفرزات منطق التربير يف مواجهة أخطائنا الفكري الذي تعاني منه أّمت

 وعوامل اهلدم يف جمتمعاتنا.

واقع أّمتنا ُتظهر الفجوة الكبرية بني ما حنن عليه, وبني  إن إطاللًة على
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ما ينبغي أن يكون, لقد أراد اإلسالم بناء أّمٍة واحدة, ونّص على ذلك يف آيات 

القرآن الكريم
1

, وذمَّ الِفرقة إىل حّد اتهام أصحابها باخلروج من الدِّين
2
. 

القربى من األعداء, وإذا بنا ال نرتك بابًا للفرقة إاّل وجلناه, نطلب 

ونسعى إىل اجلفوة مع األصدقاء, نعّمق اهلّوة بيننا, ونوّسع بونها بدل ردمها 

وجتسريها, وباخلالصة حنن نعيش أزمة وعّي وقّلة تدّبر, وإال كيف نرضى 

ألنفسنا التنابز باأللقاب فينعت بعضنا بعضًا بأمساء وعبارات تثري يف القلوب 

ج العصبيات والعداوات ؟, وملصلحة َمْن هذا السجال, رة والِشقاق, وتؤّجْفالنُّ

 وتلك القطيعة وعدم احلوار ؟.

التُّهمة وألفاظ التكفري  إن احلوار املوضوعي يفرض علينا رفع لغة

والضالل من حواراتنا, ومن رمي الشائعة واألحكام السابقة وراء ظهورنا, وأن 

ألولية لإلسالم, فنجعل نبدأ حوارًا موضوعيًا ينطلق من األسس والقواعد ا

ضمن  ,وثوابت ديننا ,, واحلفاظ على وحدة أمتنارّبنا الوصول إىل رضاهدفنا 

, فإن مل نقدر ما يكون حّجة عند اآلخرحوار بنَّاء هدفه جالء احلقيقة, وأدواته 

فليقبل بعضنا بعضًا كما هو على ظاهر اإلسالم دون أن يصدر  ,على ذلك

يا يدًا واحدًة على َمْن سوانا, ساعني لرفعة أمتنا حكمه عليه, عاملني يف الدن

وصالح حياتنا, ومكتفني مبا سيصدر يف اآلخرة عن حمكمة العدل اإلهلي من 

أحكام يف حّقنا, وما سوى ذلك ليس إال عاصفة تثري الغبار والرمال, فتفسد 

                                                           

1.            ]قوله تعاىل:, وكذلك ]األنبياء    

        ]املؤمنون[. 

2 .                       

 , وكذلك قوله تعاىل: ]األنعام[                         

                                       

       ]التوبة[. 
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ثار اجلو وختنق األنفاس, وال جيين أحٌد منها خريًا, وليست زوابع التقّية وما ي

حوهلا من فهٍم مغلوط بعيدة عن هذه الصورة, ألنها تقطع الرجاء يف كل 

 حوار, وتقتل كل دافع للتواصل, وال جتين األمة من ذلك خريًا.

كما أن االستفادة من التقّية يف حرب إعالمّية مصطنعة ضّد التشّيع 

هو من هذا الباب,فإن مجيع املسلمني جييزون التقّية بني  ألهل البيت 

املسلمني, كما أثبته البحث الفقهي املقارن للتقّية يف املذاهب الثمانية, وكما 

دّلت عليه آيات القرآن الكريم وروايات احلديث الشريف, فيتبقى إنكار املنكر 

دون دليل صحيح, وجمرد زوبعة يف فنجان, بعد تصريح مجيع املذاهب 

من أحكام باب اإلكراه, مما اإلسالمية املعروفة جبوازها, أو من خالل ما قّدمته 

يدّل عليها ويقوم مقامها, فنحن أمام مفهوم َشوََّه بعضهم صوَرته واستخدمه يف 

حرٍب إعالمّية ظاملة؛ انتصارًا بزعمه لفكره ومذهبه, ولكنه مل يتفّطن أنه قد 

أساء إىل وحدة املسلمني إساءة عظيمة, وأصابها بداء حيتاج التعايف منه إىل جهٍد 

 جهيد.

حتى ال نقع يف ذلك كّله, فقد بيَّنا أن التقّية لغًة ليست إال احلفظ, و

األوىل اختّصت بالتحّفظ من اهلالك  أصل واحد, ولكّنيف التقوى جتتمع مع و

 يف الدنيا, والثانية اختّصت بالتحّفظ من اهلالك يف اآلخرة.

ه اصطالحًا اسم ملا يعمله اإلنسان حفاظًا على نفس التقّيةكما أّن 

وماِله وِعرضه وما يقوم مقامهم من أذًى بالغ, ميكن أن يقع به عند الضرورة 

 واإلكراه من كّل ذي سلطان.

إىل التقّية حلفظ  ,وللتقّية تقسيمات, كتقسيمها بلحاظ املتحفظ عليه

الفرد, والتقّية حلفظ األمة, والتقّية حلفظ الدين, وأحسبه من التقسيمات 

, مبعزل عن ينظر إىل التقّية على أنها وسيلة حلفظ الفرداجلديدة, فإنه غالبًا ما 
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أي شيء آخر, بينما القسمان األهّمان من التقّية هما القسمان اآلخران, إذ قد 

وأساسًا  على تصرفاتناجيب بذل النفس حلفظهما, لذا ينبغي أن يكونا حاكمني 

عليها, بذل الغالي والنفيس للحفاظ من لتصحيحها, والبّد لتحقيق أوهلما 

, ويصون روابطها بنحٍو ًااسكمتها ويزيد تهاوحد التمّسك بكّل ما يقوّيومن 

على إقامة شعائر  اظفهما من احلثانيوالبّد لتحقيق صحيح مع األمم األخرى, 

إذا  ئققااحلمن كتمان بعض كما البّد أحيانًا الدين, وتنظيم الدعوة إىل اهلل, 

 فرض ذلك واقع احلال.

أو تكو ن كأن تكون حفظ النفوس,  ,الغاية منها وكتقسيمها بلحاظ

ها حبسب الوسيلة املتخذة فيها كالكتمان, واملداراة, تقسيماجملاملة واملداراة, وك

 وإظهار ما هو خالف احلق, وكذلك تقسيمها حبسب األحكام التكليفية اخلمسة.

أن التقّية تصرف طبعي, يرجع إىل عاملني,  ناحبثلقد أثبتنا يف مطاوي 

ن الطبيعة البشرية وغريزة األنا املوجودة يف نفس كل إنسان, مأوهلما ذاتّي ينشأ 

بنفسه فرياها مالكًة للحقيقة, ويسعى وراء تعزيز  هوما ينعكس عنها من إعجاب

 وجودها ولو على حساب اآلخرين, ويبدأ من هنا الدخول يف حلبة الظلم,

فكان البّد من إزاحة شبهة تتعلق  املظلومون املقهورون إىل ممارسة التقّية, فيضطر

ين, أو باستخدام القوة لتحويلهم إىل الدِّ َنِم واّدعاء أنه نياملخالفإسكات حبقَّانّية 

اليت عاشتها األمة اإلسالمية  مؤيدين, وثانيهما موضوعي يرجع إىل الظروف

وهدٍر للحقوق واستباحٍة ا من فنٍت وما حصل فيه  اهلل رسولد وفاة بع

جاء بعدهما, حبيث وَمْن خصوصًا يف ظّل الدولتني األموية والعباسّية, للدماء, 

ام والسالطني, وفصل ميكن أن يقال إن تشريع امللكيات املستبدة والعبودية للحّك

اخلالفة الدينية عن اخلالفة الزمنية, الذي مّهد لفصل الدين عن الدولة, إمنا 

حمل مسؤوليته أولئك الذين ابتدعوه من تلك األيام إىل قيام الساعة, عماًل يت
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... ومن سّن ُسنَّة سيِّئًة فعليه وزرها ووزر من عمل  :حبديث رسول اهلل 

بها إىل يوم القيامة
1
. 

أن التقّية  ,مبا ال يد  جمااًل للشّك ,قد ظهر من خالل البحث التارخييل

فظ األمة حلأمر البّد منه حلفظ األنفس واألموال واألعراض, وحلفظ الدين, و

التاريخ وحذفه  أولئك الذين يدعون إىل إغالق ملّف , وإّنبعض األحواليف 

من ثقافة األمة إمنا يريدون ذلك, ألنه يقف بأحداثه شاهدًا على بؤس أحكامهم 

ون أمة بال تاريخ, واألغرب من هذا , وإال فأّي مصلحة يف أن نكومواقفهم

الدعوُة إىل تصحيحه بتغيري معامله والتحكم بتفسريه, وتسطيح النظر إىل 

والباطل, وال بني القاتل  قون بني احلّقأحداثه, لنصبح قومًا من البلهاء ال يفّر

والقتيل
2

يف ُمظلم نه تاريخ احملكوم, واخلالصة إ احلاكم وحّق , وال بني حّق

, وقد ال مبقياس الفتوح والقّوة ته إذا قسناه مبقياس املبادئ والقيممعظم صفحا

يف كثري من  همأعراضم وأمواهلهم ونفوسبها الناس حفظ ًا نََّجكانت التقّية ِم

 منعطفاته وزواياه.

إن قانون احلفظ قانوٌن عاٌم جاٍر يف الكون كّله, فهو ُسنَّة كونّية, مضافًا 

حيتاج ما يكون كذلك ال حيتاج إىل دليل, وإمنا إىل أنه تصرف عقالئي طبعي, و

الدليل َمْن ُينكر هذا التصرف ويريد اخلروج عليه, ألن الدين مل خيرت  إىل 

التصرفات اإلنسانية املعيشية, وال النواز  النفسية, إّنما هذَّبها وأقام حدودها, 

فما كان من مورد للتهذيب أو تقويٍم للحّد بيَّنه املشّر , وما رضيه على حاله 

                                                           

حممد بن النعمان العكربي البغدادي املعروف بالشيخ املفيد, . الشيخ املفيد, أبو عبد اهلل حممد بن 1

, دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع, 2الفصول املختارة: حتقيق السيد علي مري شريفي, ط

 .136م, ص1993هـ, 1414بريوت, لبنان, 

سلمني ليصل إىل . فكم ممَّن ُيدعى أمريًا للمؤمنني كان قد قتل أباه أو أخاه فضاًل عن الكثري من امل2

 العرض, وقد مر ما ُكتب على مقام الصحابي اجلليل حجر بن عدّي الكندي.
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طلق قال الفقهاء عن بعض ا املنأبقاه كما هو ومل يعرض له بشيء, ومن هذ

نها إرشادية, أي أن املوىل جّل شأنه يرشد بتلك اآلية إىل أمر تقبله األوامر إ

, لذا فإن البحث يف التقّية البّد وأن ينصّب عقالئيالفطرة ويقوم عليه التصّرف ال

وجود راد  احتمال على  -إنساني  بعدما أثبتنا أنها ُسّنة كونية وتصرف طبعيٌّ -

نها, ال على وجود دليل عليها, وهو ما غفل عنه الكثريون, لذا ذكرنا يف ع

هل بداية البحوث االستداللية بالقرآن الكريم والُسنَّة الشريفة حبثًا حتت عنوان 

 .حتتاج التقّية إىل دليل ؟

وقد قمنا باالستدالل على مشروعّية التقّية باألدّلة األربعة, موافقًة منَّا 

باحثون, وحتى ال نرتك جمااًل للشّك حول تلك املشروعّية للذين ال ملا عليه ال

 يطمئنون إال بالنصوص.

وقد حفل الدليل القرآني بأدّلة قرآنية مباشرة على التقّية, ومناقشات 

مستفيضة ألقوال املفّسرين, وبأدّلة هي قواعد عاّمة يستفاد منها مشروعّية 

 رار, وآيات الدفع باليت هي أحسن.التقّية, كآيات نفي احلرج, وآيات االضط

كما استعرضنا يف الدليل من الُسنَّة الشريفة مناذج من احلديث الشريف 

هو , ومناذج من احلديث الشريف مما مدرسة أهل البيت ا هو ُمْعَتَمٌد يف مم

املذاهب اإلسالمية األخرى, وقد قسمنا تلك األحاديث إىل  ارسيف مدمعتمد 

جمموعة منها و  من التقّية بدليله اخلاص, وناقشنا كّل جمموعات إلثبات كل ن

 , توخيًا للدقة واملوضوعّية.يف مدرستهاحبسب ما هو معتمد 

لقد كان مهّمًا أن نزّين هذا البحث ببحث فقهي حبسب املذاهب 

الثمانية, حتى ال يبقى البحث يف إطار البحث عن املشروعية, وملَّا كان املذهب 

كتاب إذ يفرد له عادًة هب أهل الُسنَّة توّسعًا يف هذه املسألة, احلنفي هو أكثر مذا

, والذي عالقته بالتقّية كعالقة السبب كتاب اإلكراهحتت عنوان  خاّص
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, فقد اعتمدت لو ترك القطا لناميف شجاه: متم يت َهَرْكباملسبب, وكأن امُل

الشيعة اإلمامّية منهجه, وأقمت البحث الفقهي للتقّية يف املذاهب السبعة غري 

 على أساس عنواناته.

, وله حدود ينقسم مبوجبها عند محل الغري على ما يكرههواإلكراه 

بقية املذاهب نوعًا واحدًا, وإن  اهْتدَّاألحناف إىل إكراه تاّم وناقص وأدبي, وَع

له شروطًا البّد من حتققها,  مّيزت بني مراتبه فيما يتعلق به من أحكام, كما أّن

وإال فاملشروط عدٌم عند عدم شرطه, وتنقسم أحكامه إىل قسمني حبسب ما يقع 

عليه اإلكراه وكونه شرعيًا كالطالق والعتاق واليمني والنذر وغريها, أو كونه 

حسّيًا كاألكل والشرب والشتم وغريها, ولكل قسم حكمان, أحدهما يتعلق 

أو التعزير, أو لزوم الضمان, واآلخر يتعّلق باآلخرة وما بالدنيا كإقامة احلّد 

 ه يف حمكمة العدل اإلهلي من املسؤولية والتبعة.كَرَتْسسيتحمله املكِره وامُل

لقد دخل القوم يف حبوث تفصيلّية برزت فيها مسائل وأقوال حباجة إىل 

 مزيد مناقشة:

ة إىل اإلباحة استفادتهم تغيري صفة الفعل باالضطرار من احلرم أواًل:

 بناًء على قوله تعاىل:                             

                                       

               ]وبّينا أن اآلية املباركة ال تتحدث عن ]األنعام ,

تغيري الصفة الواقعية للفعل بإحداث مالكات جديدة فيه, وإمنا تتحدث عن جمرد 

 رفع املسؤولية عن العمل.

إحلاقهم حكم شتم املسلم وحكم إتالف ماله حبكم إجراء كلمة  ثانيًا:

حتى ُقتل كان أفضل, مستندين  ْمُتْشأو َي ْفِلْتالكفر على اللسان, وإنه لو مل ُي
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كل املسلم على املسلم حرام, دمه, وماله,  :إىل ما روَي عن النيّب 

 .وِعرضه

غري تام , وهو استدالل قاتل دون مالك :وكذلك ما روي عنه 

ناه, ثم ناقشنا تقسيمهم اإلكراه إىل إكراه تام وناقص, وبينا أن اإلكراه هو كما بيَّ

 شيء واحد وهو أمر عريف كما ذهب إىل ذلك بقية املذاهب غري األحناف.

ثم ناقشنا أيضًا فيما ذهبوا إليه من حرمة الزنا للرجل ولو كان اإلكراه 

بني حكم املرأة والرجل حيث رخصه للمرأة تاّمًا, كما ناقشنا ما فّرق به بعضهم 

 دونه, وبّينا خطأ هذا التفريق.

إن األحكام العقلية ال ثم دخلنا يف مناقشات أصولية وعقلية, كقولنا: 

وقد طبقوه خطًأ إلثبات حرمة الزنا حتى مع الوعيد بالقتل  ,تقبل التخصيص

الرخصة شرعًا حبال, تمل ْحما كانت حرمته ثابتة بالعقول ال َي بناًء على أّن

  واستدالهلم بإطالق قوله تعاىل:               

  ...  ]وكذلك إطالق قوله تعاىل: ]اإلسراء ,      

                                    

, وبّينا عدم صحة استنادهم إىل اإلطالق املذكور إلثبات احلرمة حتى مع ]األحزاب[

إمنا جعلت التقّية  :اإلكراه التام, وأنها إمنا تثبت بالروايات, كقوهلم 

 .ليحقن بها الدم, فإذا بلغ الدم فال تقّية

إن كّل املناقشات السابقة ترجع إىل احلكم األخروي للفعل املتقى به, 

وأّما األحكام الدنيوية وهي ما يتناول رفع احلد, واحلكم باإلميان ولو نطق 

الرجل بكلمة الكفر, فقد جاءت كسابقتها ال ختلو أيضًا من مناقشة, كحكمهم 

أي مبا ال يكون معه بإقامة احلد على شارب اخلمر املكره بغري وعيد التلف, 
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إىل الصنم مكرهًا أو صلى إليه  سجَد ْناإلكراه تامًا, وكذلك حكمهم بكفر َم

قد التزموا ي له جّل شأنه, مع أنهم وهو ينوي أنه يسجد هلل تعاىل أو يصّلكذلك 

كان , وم مكرهًاَلْسَأ ْنحكموا بإسالم َمأن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه, وب

ه املسكني على اإلسالم َرْكيحكموا ببقاء هذا امُل, فك هنابذلعليهم أن يلتزموا 

ه هلل, ونوى جعل صالته وسجوده له, وهو قطعًا أحسن حااًل وقد أخلص وجه

 ممَّن حكموا بإسالمه بعدما جعل سجوده للصنم.

ثم بعد ذلك ناقشنا يف طالق املكره وعتقه وغريها من املسائل, وبّينا 

مبّينًا لفقه التقّية يف قنواته مستوعبًا ا الفصل ضافيًا , فجاء هذهاأقوال املذاهب في

 املذهبية.

ها نت فيه أّنكما أفردت فصاًل خاصًا للتقّية عند الشيعة اإلمامّية, بّي

فًا طبعيًا, فإن االمتنان هو يف عدم تشريع امتناني, وهذا ال ينايف كونها تصّر

أو للجزء, أو املقرتن حتميل املسؤولية عند اإلتيان بالعمل الفاقد للشرط, 

تفّضل منه جلَّ شأنه, ثم حتدثت عن إجزاء الّنة واملباملانع, فرفع املسؤولية هو 

كون العمل جمزيًا, فالبّد يالعمل املأتي به تقّية, ألن رفع املسؤولية ال يكفي ل

أنها تشريع امتناني, فإن املّنة مضافًا إىل وهو موجود,  ,لذلك من دليل خاص

 .اإلجزاءتتوافق مع 

يف التقّية, مما يتعلق بالصيام ثم حبثت يف بعض املسائل املبتلى بها 

ت اإلفطار للصائم, يوقيف تاحلّج, نتيجة االختالف يف ثبوت اهلالل, أو و

وكذلك يف ضرورة احلفاظ على صورة العمل عند التقّية ليكون جمزيًا, وكذلك 

أثر املوانع النفسية والغريية يف إجزاء العمل املأتي به تقّية, ويف ترتيب آثار الصحة 

على العمل املتقى به, وغري ذلك من البحوث الدقيقة اهلامة, مع إجراء بعض 

 األمر. لزمكلما املناقشات 
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وال ينبغي أن يكتفي الباحث بعرض مسائله دون بيان إشكالياتها وُسبل 

حلوهلا, لذا تعّرضت لآلثار السلبية اليت تنشأ من االلتزام الطويل بالتقّية بالنسبة 

إىل الفرد وإىل األمة, وهي آثار تعّم احلياة السياسّية, والثقافّية, والعلمّية, 

ُت املواطنة باملفهوم اإلسالمي كحّل جلميع مشاكل واالقتصادّية هلما, كما قّدم

االضطهاد والظلم يف عاملنا اإلسالمي, وإذا انعدم الظلم واالضطهاد فإنه وال 

شّك ستنعدم األسباب املوجبة للتقّية, وهو ما يعين انعدامها يف حياة املسلمني, 

ذاهب , أم كانوا على غريه من املسواء كانوا على مذهب شيعة أهل البيت 

 اإلسالمّية.

إنين بعد كل هذا اجلهد ال أزعم أنين قد وصلت إىل نهاية ختامًا ف

املطاف يف هذا البحث, فكم ترك األول لآلخر, والعلم مسألة تراكمية يفيد كل 

موه, وهكذا دواليك, والبّد من اإلشارة هنا إىل باحث فيه من جهد الذين تقّد

 ُزِرْبواحلوادث, ويوجد غريها كثري قد ُي ما عرضته هو مناذج من األدّلة كّل أّن

احلديث فيه بعض البحوث واملناقشات, وقد بقي يف نفسي سؤال عن الفرق بني 

حكم احلج عندما نعلم باخلالف يف ثبوت اهلالل فنقف يف عرفات يف يوم الرتوية 

وحنكم بإجزاء هذا الوقوف بناًء على قول املشهور بإجزائه, وبني وجوب القضاء 

وم شهر رمضان لو أننا اضطررنا إىل اإلفطار يف يوم على أنه يوم العيد مع يف ص

علمنا باخلالف كما هو مضمون املروي عن الصادق 
1

, مع أن كال األمرين 

ؤّقتة اليت تبنى على ثبوت اهلالل, وملاذا من الواجبات امل -الوقوف والصيام  -

 يف مكة املكّرمةيبين بعضهم على موضوعّية حكم ما يسّمى بالقاضي الشرعي 

يف البالد األخرى ولو ُعِلَم خطُأ مستنده, وال يبين على موضوعية حكمه 

بالنسبة إىل هالل شهرّي رمضان وشّوال ؟, وهذا التساؤل طبعًا إمنا يتجه إذا مل 

                                                           

من أبواب ما ميسك عنه الصائم, باب  57, كتاب الصوم, باب10. وسائل الشيعة )م. س(: ج1

 .4, حديث132واخلوف من القتل وحنوه وجيب القضاء, صجواز اإلفطار للتقّية 
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يام سرية املعصومني على تصحيح الوقوف بعَرَفة وبالتالي تصحيح احلّج نقبل ق

حتى مع العلم باخلالف, وهو ما يكون يف حال ثبوته دلياًل خاّصًا باحلّج ال 

: ىل غريه, وإذا مل نقبل أيضًا ما روي عن اإلمام الصادق يتعّدى منه إ

فكان إفطاري يومًا وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي. 

كما بقي يف النفس تساؤل عن سبب تقاعس علماء األمة عن توجيه 

استغاثة بصوٍت عاٍل وتبين مواقف وفتاوى جدّية, توقف هذيان التكفري 

والتضليل إلخراج األمة من هذا اجلحيم, السّيما وقد مرت األمة مبثله سابقًا
1
. 

ومن البحوث اهلاّمة ما ذكرناه من اآلثار السلبّية االجتماعّية, 

والسياسّية, والثقافّية, والعلمّية, واالقتصادّية, ملمارسة التقّية لفرتات طويلة, 

, والتقّية حلفظ الدين, وهذه البحوث حباجة التقّية األمميةوكذلك ما أمسيناه 

إىل توثيق تفاصيلها وحوادثها عرب التاريخ, لتزويد ما ذكرناه من آثار, وما أشرنا 

بالشواهد الواقعّية, وهو حبث جديد أدعو اهلل تعاىل أن إليه يف قسمّي التقّية 

 يوفقين أو أحد الباحثني إىل إجنازه إن شاء اهلل.

الصواب, وأن يرينا احلق إىل هذه األمة هدي أدعوه تعاىل أن يختامًا 

وآخر دعوانا أن الباطل باطاًل ويرزقنا اجتنابه,  ناييرأن حقًا, ويرزقنا اّتباعه, و

 العاملني.احلمد هلل رّب 

 عبد اهلل عبد اللطيف نظام

                                                           

 من هذا الكتاب.يف هامش العامل املوضوعي البحث التارخيي راجع . 1
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 دار صادر, بريوت, لبنان. ابن حنبل, أمحد, مسند اإلمام أمحد بن حنبل: .21
ابن حزم, أبو حممد علي بن سعيد بن أمحد, احمللى: حتقيق: الشيخ أمحد  .21

 حممد شاكر, دار الفكر.
ابن حجر, شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالني, تهذيب التهذيب:  .22

, دار الفكر للطباعة والنشر 1ضبط ومراجعة: صدقي مجيل العطار, ط
 م.1995هـ, 1415والتوزيع, 

ابن حجر, شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالني, اإلصابة يف  .23
متييز الصحابة: حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود, الشيخ علي حممد 

 م.1995هـ, 1415, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 1معوض, ط
ابن حجر, شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالني,  .24

, منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات, بريوت, لبنان, 3امليزان: طلسان 
 م.1986هـ, 1406

ابن حجر, أبو الفضل شهاب الدين بن أمحد بن علي بن حممد العسقالني,  .25
, دار إحياء الرتاث العربي, بريوت, 4فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ط

 م.1988
ون )العرب وديوان املبتدأ ابن خلدون, عبد الرمحن بن حممد, تاريخ ابن خلد .26

واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
األكرب(: طبعة مصححة, اعتنى بإخراجها وأحلق بها فهارس لآليات 
ولألحاديث وللموضوعات: أبو صهيب الكرمي, بيت األفكار الدولية, عمان, 

 األردن.
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وفيات بن حممد بن أبي بكر,  ابن خلكان, أبو العباس مشس الدين أمحد .27
: حتقيق الدكتور: إحسان عباس, دار الثقافة, األعيان وأنباء أبناء الزمان

 بريوت, لبنان.
ابن خياط العصفري, خليفة, تاريخ خليفة بن خياط )رواية بقي بن خالد(:  .28

 حتقيق: الدكتور سهيل زكار, دار الفكر, بريوت, لبنان.

 : دار صادر, بريوت, لبنان.الطبقات الكربىابن سعد, حممد,  .29
ابن سالم, عبيد القاسم, كتاب األموال: تقديم ودراسة وحتقيق: الدكتور  .31

 م.1989هـ, 1409, دار الشروق, بريوت, لبنان, 1حممد عمارة, ط

ابن شبة النمريي, أبو زيد عمر بن شبة النمريي البصري, تاريخ املدينة  .31
يم حممد شلتوت, دار الفكر, قم املنورة )أخبار املدينة املنورة(: حققه: فه

 ش.1386هـ, 1410إيران, 

ابن طاووس, رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووس,  .32
, مطبعة نشاط, نشر مؤسسة صاحب األمر, قم, إيران, 1املالحم والفنت: ط

 هـ.1416
ابن طاووس, على بن موسى بن جعفر, إقبال األعمال: حتقيق: جواد  .33

 هـ.ق.1415, مكتب اإلعالم اإلسالمي,.قم, إيران, 1صفهاني, طالقيومي األ
ابن طاووس, علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن طاووس, اللهوف يف  .34

 هـ.1417, مهر, الناشر: أنوار اهلدى, قم, إيران, 1قتلى الطفوف: ط
العقود الدرية يف تنقيح ابن عابدين, حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز,  .35

: حتقيق: حممد عثمان, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, مديةاحلا الفتاوى
 م.2008

ابن عابدين, حممد أمني, حاشية رد احملتار على الدر املختار: حتقيق  .36
وإشراف: مركز البحوث والدراسات, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 

 م.1995هـ, 1415بريوت, لبنان, 
عبد اهلل بن حممد, التمهيد ملا يف املوّطأ ابن عبد الرب القرطيب, يوسف بن  .37

من املعاني واألسانيد: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية, املغرب, 
 هـ.1387
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ابن عبد ربه األندلسي, شهاب الدين أمحد, العقد الفريد: تقديم األستاذ  .38
خليل شرف الدين, الطبعة األخرية, دار ومكتبة اهلالل, بريوت, لبنان, 

 م.1999
يف ضعفاء  الكاملابن عدي, أبو أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاني,  .39

, دار الفكر للطباعة 3الرجال: قراءة وتدقيق: حييى خمتار غزاوي, ط
 م.1988هـ, 1409والنشر والتوزيع, بريوت, لبنان, 

ابن عساكر, أبو القاسم علي بن احلسن ابن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي  .41
: دراسة وحتقيق: علي شريي, تاريخ مدينة دمشقاملعروف بابن عساكر, 

 م.1997هـ, 1417, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت, لبنان, 1ط
ابن عطية األندلسي املالكي, أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية,  .41

تفسري ابن عطية )امُلحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(: حتقيق: عبد 
استانبول,  -حممد, طبعة حمققة عن نسخة آياصوفيا  السالم عبد الشايف

, دار 3قم, ط -( احملفوظة صورتها يف مكتبة املرعشي النجفي 119رقم )
 م.2011الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 

ابن فارس, أبو احلسني أمحد, معجم مقاييس اللغة: حتقيق وضبط: عبد  .42
 هـ.1404يران, السالم حممد هارون, مكتب اإلعالم اإلسالمي, قم, إ

ابن قتيبة, أبو حممد عبد اهلل بن مسلم, املعارف: حتقيق: دكتور ثروت  .43
 عكاشة, دار املعارف, القاهرة.

ابن قتيبة, أبو حممد عبد اهلل بن مسلم, اإلمامة والسياسة: حتقيق الدكتور:  .44
 طه حممد الزيين, مؤسسة احلليب وشركاه للنشر والتوزيع.

: طبعة املغينهلل بن أمحد بن حممود بن قدامة, ابن قدامة, أبو حممد عبد ا .45
 جديدة باألوفست, دار الكتاب العربي, بريوت, لبنان.

محد بن حممود, املغين على أبو حممد عبد اهلل بن أابن قدامة, موفق الدين  .46
خمتصر اخلرقي ويليه الشرح الكبري على منت املقنع: دار الكتاب العربي 

 للنشر والتوزيع.
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بي عمر أبو الفرج عبد الرمحن بن أقدسي, مشس الدين ابن قدامة امل .47
محد بن حممود, الشرح الكبري على منت املقنع )مطبوع مع أحممد بن 

 املغين(: دار الكتاب العربي.
ابن قودر, مشس الدين أمحد املعروف بقاضي زاده أفندي قاضي عسكر  .48

فتح القدير رومللي, نتائج األفكار يف كشف الرموز األسرار وهي تكملة شرح 
لإلمام كمال الدين الدين السيواسي املعروف بابن اهلمام احلنفي على اهلداية: 

, دار 1عّلق عليه وخّرج آياته وأحاديثه: الشيخ عبد الرزاق غالب املهدي, ط
 م.2003هـ, 1424الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 

ة النبوية: ابن كثري, أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي, السري .49
 نشر دار إحياء الرتاث, لبنان, بريوت.

: البداية والنهايةابن كثري, أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي,  .51
, دار إحياء الرتاث 1حققه ودقق أصوله وعّلق حواشيه: علي شريي, ط

 م.1988هـ, 1408العربي, بريوت, لبنان, 
ثري الدمشقي, تفسري ابن كثري: ابن كثري, أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن ك .51

تقديم: يوسف عبد الرمحن املرعشلي, دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع, 
 م.1992هـ, 1412بريوت, لبنان, 

ابن كمال باشا, مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال باشا, مخس رسائل  .52
, دار السالم 1يف الفرق واملذاهب: حتقيق: الدكتور سّيد باغجوان, ط

هـ, 1425لطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة, مجهورية مصر العربية, ل
 م.2005

هـ(, حبر الدم فيمن 909ابن املربد, يوسف بن احلسن بن عبد اهلادي )ت .53
تكلم فيه اإلمام أمحد مبدٍح أو ذّم: حتقيق وتعليق: الدكتورة روحية عبد 

هـ, 1413, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 1الرمحن السيويف, ط
 م.1992

ابن مزاحم املنقري, نصر, وقعة صفني: حتقيق وشرح: عبد السالم حممد  .54
, املؤسسة العربية احلديثة للطبع والنشر والتوزيع, القاهرة, 2هارون, ط

 هـ.1382مصر, 
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ابن مزاحم املنقري, نصر, وقعة صفني: حتقيق وشرح: عبد السالم حممد  .55
طبع والنشر والتوزيع, القاهرة, , املؤسسة العربية احلديثة لل2هارون, ط

 هـ.1382مصر, 
ابن ماجة, أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين, ُسنن ابن ماجة: حتقيق:  .56

هـ, 1395حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الرتاث العربي, بريوت, لبنان, 
 م.1975

ابن املرتضى, أمحد بن حييى, البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار  .57
وبهامشه كتاب جواهر األخبار واآلثار(: ضبط نّصه ووثق خترجياته وعّلق )

, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 1عليه: الدكتور حممد حممد تامر, ط
 م.2001هـ, 1422

ابن املعتز, عبد اهلل بن املعتز بن املتوكل بن املعتصم بن هارون الرشيد  .58
الستار أمحد فراج, دار املعارف حتقيق: عبد  :طبقات الشعراءاخلليفة, 

 (.20مبصر )ذخائر العرب 
ابن منظور, أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املصري,  .59

, دار إحياء الرتاث العربي ومؤسسة التاريخ العربي, 3لسان العرب: ط
 م.1993هـ, 1413بريوت, لبنان, 

اني, املبسوط يف ابن مهران, أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصبه .61
القراءات العشر: حتقيق: سبيع محزة حاكمي, مطبوعات جممع اللغة العربية 

 م.1986هـ, 1407بدمشق, دار املعارف, دمشق, 
ابن املنجي التنوخي احلنبلي, زين الدين املنجي بن عثمان بن أسعد ابن  .61

, املنجي, املمتع يف شرح املقنع: حتقيق: عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش
 م.1997هـ, 1418, دار خضر للطباعة والنشر, لبنان, 2ط
بي حنيفة: حتقيق أمام صبهاني, أمحد بن عبد اهلل, مسند اإلبو نعيم األأ .62

هـ, 1415, مكتبة الكوثر, الرياض, 1وتعليق: نظر حممد الفاريابي, ط
 م.1994

آراؤه وفقهه(: مطبعة -أبو زهرة, حممد, اإلمام الصادق )حياته وعصره .63
 علي خميمر, بال ت.أمحد 
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ستقصا ألخبار دول املغرب اإلأبو العباس الناصري, أمحد بن خالد,  .64
: حتقيق وتعليق ولدّي املؤلف: األستاذ جعفر الناصري, واألستاذ األقصى

 م.1954حممد الناصري, دار الكتاب, الدار البيضاء, 
عدة أبو داود, سليمان بن األشعث السجستاني, سنن أبي داود: راجعه على  .65

نسخ, وضبط أحاديثه, وعلق حواشيه: حممد حمي الدين عبد احلميد, دار 
 إحياء الرتاث العربي, بريوت, لبنان.

أبو حيان األندلسي, حممد بن يوسف, تفسري البحر احمليط: دراسة وحتقيق  .66
وتعليق: الشيخ عادل عبد املوجود, الشيخ علي حممد معّوض, دار الكتب 

 م.2010العلمية, بريوت, لبنان, 
حتقيق الشيخ : تيسري التفسري للقرآن الكريمإطفيش, حممد بن يوسف,  .67

 ,عمانسلطنة إبراهيم بن حممد طاّلي, وزارة الرتاث القومي والثقافة, 
 .م1986

إطفيش, حممد بن يوسف, شرح كتاب النيل وشفاء العليل: وزارة الرتاث  .68
 م.1986هـ, 1406القومي والثقافة, سلطنة عمان, 

: العبقات العنربية يف الطبقات اجلعفريةلغطاء, حممد حسني, آل كاشف ا .69
 .هـ 1418, 1ط
األشعري, أمحد بن حممد بن عيسى, كتاب النوادر: حتقيق ونشر: مدرسة  .71

 هـ.1408, قم, 1, طاإلمام املهدي 
, املفردات يف الراغب األصفهانياألصفهاني, احلسني بن حممد الشهري بـ .71

 هـ.1404 نشر الكتاب, قم, إيران, , نشر دفرت2غريب القرآن: ط
األلوسي, أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود, روح املعاني يف تفسري  .72

, دار إحياء الرتاث العربي, بريوت, 4القرآن العظيم والسبع املثاني: ط
 م.1985هـ, 1405لبنان, 

: حققه وأخرجه: حسن األمني, دار التعارف, أعيان الشيعةاألمني, حمسن,  .73
 م.1986هـ, 1406, لبنان, بريوت

, نشر جلنة حتقيق 1األنصاري, مرتضى بن حممد أمني, كتاب املكاسب: ط .74
 هـ.1418الرتاث, جممع الفكر اإلسالمي, قم, إيران, 
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األنصاري, مرتضى, رسائل فقهية )تراث الشيخ األعظم(: إعداد جلنة حتقيق  .75
 هـ. ق, 1426, جممع الفكر اإلسالمي, قم, 3تراث الشيخ األعظم, ط

, مطبعة 1األنصاري, مرتضى, التقية: حتقيق: الشيخ فارس احلسون, ط .76
 هـ.1412مهر, قم, إيران, 

األنصاري, أبو حييى زكريا, حتفة الطالب بشرح حترير تنقيح اللباب )وعليه  .77
املختصر احلاوي جلواهر حاشية الشرقاوي(: حتقيق وإعداد خلف مفضي 

 م.2008, جرب املطلق, دار الفكر, دمشق, سورية
البجنوردي, حممد حسن, القواعد الفقهية: حتقيق: مهدي املهريزي, حممد  .78

 هـ.ق.1426, منشورات دليل ما, قم, إيران, 2حسني الّدراييت, ط
, دار ومكتبة اهلالل, بريوت, لبنان, 1البحراني, يوسف, الكشكول: ط .79

1998. 
دار  البخاري, أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل, صحيح البخاري: نشر .81

 املعرفة, بريوت, لبنان.
البخاري, حممد بن إمساعيل, التاريخ الصغري: حتقيق: حممود إبراهيم  .81

, دار املعرفة, بريوت, لبنان, 1زايد, فهرس أحاديثه: يوسف املرعشي, ط
 م.1986هـ, 1406

البخاري, حممد بن إمساعيل, األدب املفرد: خمطوط جبامعة امللك سعود  .82
/ أ. ب, خبط حممد بن زيد بن جساس,  213 يف الرياض, مسجل برقم:

 .48: 1, كشف الظنون 392: 1, األزهرية 2142
البخاري, حممد بن إمساعيل, خلق أفعال العباد والرد على اجلهمية  .83

 م.1984هـ, 1404, مؤسسة الرسالة, بريوت, 1وأصحاب التعطيل: ط

فخر  البخاري, عالء الدين عبد العزيز بن أمحد, كشف األسرار عن أصول .84
, 1اإلسالم البزدوي: وضع حواشيه: عبد اهلل حممود حممد عمر, ط

هـ, 1418منشورات حممد علي بيضون, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 
 م.1997

الربقوقي, عبد الرمحن, شرح ديوان املتنيب: مكتبة نزار مصطفى الباز,  .85
 م.2002هـ, 1422اململكة العربية السعودية, 
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حممد بن خالد, احملاسن: تصحيح وتعليق: السيد جالل  الربقي, أمحد بن .86
 ش.1370الدين احلسيين, دار الكتب اإلسالمية, طهران, إيران, 

, 1البغوي, أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء الشافعي, تفسري البغوي: ط .87
 م.2004هـ, 1424دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 

جابر, أنساب األشراف: حتقيق: البالذري, أبو جعفر أمحد بن حييى بن  .88
حممود فردوس العظم, دار اليقظة العربية, الناشر: دار التكوين, دمشق, 

 م.1997
: عين فتوح البلدانالبالذري, أبو احلسن أمحد بن حييى بن جابر,  .89

مبراجعته والتعليق عليه: رضوان حممد رضوان, دار الكتب العلمية, بريوت, 
 م.1978هـ, 1398لبنان, 

, 1اوي, عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي, تفسري البيضاوي: طالبيض .91
 م.1990هـ, 1410منشورات مؤسسة األعلمي, بريوت, 

, مطبعة جملس 1البيهقي, أبو بكر أمحد بن احلسني, السنن الكربى: ط .91
هـ, دار املعرفة, 1354اهلند,  -دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن 

 بريوت, لبنان.
, دار إحياء 1ط ئ:احملاسن واملساوقي, إبراهيم بن حممد البيهقي, البيه .92

 م.1988هـ, 1408العلوم, بريوت, لبنان, 
الرتمذي, أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة, اجلامع الصحيح وهو ُسَنن  .93

الرتمذي: حتقيق وتعلق: إبراهيم عطوة عوض, دار إحياء الرتاث العربي, 
 بريوت.

ي احملسن بن علي التنوخي, نشوار احملاضرة التنوخي, القاضي أبو عل .94
, دار صادر, بريوت, 2وأخبار املذاكرة: حتقيق: عبود الشاجلي احملامي, ط

 م.1995لبنان, 
الثقفي, أبو إسحاق إبراهيم بن حممد, الغارات: حتقيق السيد مجال الدين  .95

 األرموي احملدث, مطبعة بهمن.
 م.1971, دار الطليعة, 1طاجلادرجي, كامل, من أوراق كامل اجلادرجي:  .96
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اجلربتي, عبد الرمحن بن حسن, عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار )تاريخ  .97
 اجلربتي(: دار اجليل, بريوت, لبنان.

اجلوهري, إمساعيل بن محاد, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: حتقيق:  .98
هـ, 1407, دار العلم للماليني, بريوت, لبنان, 4محد عبد الغفور عطار, طأ

 م.1987
بو عبد اهلل, املستدرك على الصحيحني: طبعة مزيدة أاحلاكم النيسابوري,  .99

شراف الدكتور: يوسف عبد الرمحن املرعشلي, إحاديث الشريفة, بفهرس األ
 دار املعرفة, بريوت, لبنان.

احلر العاملي, حممد بن احلسن, وسائل الشيعة إىل حتصيل مقاصد  .111
, مطبعة مهر, 2إلحياء الرتاث, ط البيت  الشريعة: حتقيق: مؤسسة آل

 هـ.1414قم, إيران, 

احلراني, أبو حممد احلسن بن علي بن احلسني بن شعبة, حتف العقول عن  .111
, 2: عين بتصحيحه والتعليق عليه: علي أكرب الغفاري, طآل الرسول 

مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدّرسني بقّم املشّرفة, إيران, 
 هـ.1404

احلكيم, حممد تقي, األصول العامة للفقه املقارن: حتقيق: ويف الشناوة,  .112
, مركز الدراسات العلمية التابع للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب 1ط

 م.2010هـ, 1431مية,طهران, إيران, اإلسال

احللي, أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن )احملقق احلّلي(, شرائع  .113
ائل احلالل واحلرام: مع تعليقات آية اهلل العظمى السيد اإلسالم يف مس

صادق احلسيين الشريازي, طبعة جديدة حمققة ومنقحة, دار العلوم, 
 م.2007هـ, 1428بريوت, لبنان, 

احللي, مجال الدين أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطّهر, حترير األحكام  .114
, 1الشرعية على مذهب اإلمامية: حتقيق: الشيخ إبراهيم البهادري, ط

 هـ.1420, قم, إيران, مؤسسة اإلمام الصادق 
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احللي, أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي )العاّلمة(, قواعد  .115
سسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم األحكام: حتقيق: مؤ

, مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم 1املشرفة, ط
 هـ.1419املشرفة, قم, إيران, 

احللي, مجال الدين احلسن بن يوسف بن علي بن مطهر احللي, تذكرة الفقهاء:  .116
طبعة حجرية, ال ت, ال منشورات املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية, 

 مكان,
احللي, أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن, املختصر النافع يف فقه  .117

, منشورات قم الدراسات اإلسالمية يف مؤسسة البعثة, 3اإلمامية: ط
 هـ.1410طهران, 

حياء الرتاث العربي, بريوت, إاحلموي, ياقوت, معجم البلدان: دار  .118
 م.1979هـ, 1399

حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب, السرية النبوية: ضبط  احلمريي, أبو .119
وتعليق: حممد حمي الدين عبد احلميد, مطبعة املدني, القاهرة, مصر, 

 م.1963

اخلطيب البغدادي, أبو بكر أمحد بن علي, تاريخ بغداد أو مدينة السالم:  .111
, دار الكتب العلمية, بريوت, 1دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا, ط

 م.1997هـ, 1417لبنان, 

اخلميين, روح اهلل املوسوي, الرسائل )جزأين يف جملد واحد(: مؤسسة  .111
 هـ.1385إمساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع, قم, إيران, ربيع األول 

اخلميين, روح اهلل املوسوي, املكاسب احملّرمة: مطبعة مهر, قم, إيران,  .112
 هـ.ق.1381

رير الوسيلة: سفارة اجلمهورية اإلسالمية اخلميين, روح اهلل املوسوي, حت .113
 م,1998هـ, 1418اإليرانية بدمشق, دمشق, سورية, 

اخلميين, روح اهلل املوسوي, كشف األسرار: بدون تاريخ, وال مكان طبع وال  .114
 نشر.

 , نشر دار الزهراء, لبنان.10اخلوئي, أبو القاسم, منهاج الصاحلني: ط .115
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قطين: عين بتصحيحه وتنسيقه الدارقطين, علي بن عمر, سنن الدار .116
وترقيمه وحتقيقه حّمب الُسنَّة النبوّية وخادمها السيد عبد اهلل هاشم مياني 

 املدني, دار املعرفة, بريوت, لبنان.
الدارمي, عبد اهلل بن بهرام, سنن الدارمي: حقق نصه وأخرج أحاديثه  .117

ي, , دار الكتاب العرب1وفهرسه: فؤاد زمرلي, خالد السبع العلمي, ط
 م.1987هـ, 1407بريوت, لبنان, 

الذهيب, أبو عبد اهلل مشس الدين حممد, تذكرة احلفاظ: صحح عن  .118
 النسخة القدمية احملفوظة مبكتبة احلرم املكي, دار إحياء الرتاث العربي.

ذبيان, سامي, وآخرون, قاموس املصطلحات السياسّية واالقتصادّية  .119
 .1990النشر, لندن, واالجتماعّية: دار رياض الرّيس للكتب و

الذهيب, مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان, سري أعالم النبالء:  .121
, مؤسسة 9أشرف على حتقيق الكتاب وخرَّج أحاديثه: شعيب األرنؤوط, ط

 م.1993هـ, 1413الرسالة, بريوت, 
الذهيب, مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب, تاريخ اإلسالم:  .121

, دار الكتاب العربي, لبنان, 1سالم تدمري, طحتقيق: د. عمر عبد ال
 م.1987هـ, 1407بريوت, 

محد بن عثمان, ميزان االعتدال يف نقد أبو عبد اهلل حممد بن أالذهيب,  .122
, دار املعرفة للطباعة والنشر, 1الرجال: حتقيق: علي حممد البجاوي, ط

 م.1963هـ, 1382بريوت, لبنان, 
مة ضياء الدين عمر الرازي, تفسري الفخر الرازي, حممد فخر الدين ابن العال .123

, دار الفكر, بريوت, 1الرازي )املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب(: ط
 م.2005هـ, 1425لبنان, 

الراوندي, قطب الدين, اخلرائج واجلرائح: حتقيق: مؤسسة اإلمام املهدي  .124
العلمية, , املطبعة 1, بإشراف السيد حممد باقر املوحد األبطحي, ط

 هـ.1409نشر مؤسسة اإلمام املهدي, قم إيران, 
, دار الفكر, دمشق, سورية, 10الزحيلي, وهبة, الفقه اإلسالمي وأدلته: ط .125

 م.2007
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الزركلي, خري الدين, األعالم )قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من  .126
لبنان, , دار العلم للماليني, بريوت, 5العرب واملستعربني واملستشرقني(: ط

 م.1980
الزخمشري, أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر, الكشاف عن حقائق  .127

 التنزيل وعيون األقاويل )تفسري الكشاف(: دار املعرفة, بريوت, لبنان.
هـ, 1415, دار احلديث, القاهرة, 1الزيلعي, مجال الدين, نصب الراية: ط .128

 م.1995

شرح كنز الدقائق: الطبعة  الزيلعي احلنفي, عثمان بن علي, تبيني احلقائق .129
 هـ.1315األوىل باملطبعة الكربى األمريية ببوالق مصر احملمية, سنة

السبحاني, جعفر, مباني حكومت إسالمي: داود إهلامي, انتشارات سيد  .131
 .هـ.ق1370الشهداء, قم, 

السبزواري, احلاج مال هادي, شرح املنظومة: عّلق عليه حسن زاده اآلملي,  .131
 هـ.ق. 1416, نشر ناب, 1ط
السرخسي, مشس الدين أبو بكر حممد, املبسوط: قّدم له الشيخ خليل  .132

 م.2000هـ, 1421, دار الفكر, بريوت, لبنان, 1حمي الدين امليس, ط
السلمي, أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني بن موسى األزدي, تفسري  .133

, دار الكتب العلمية, 1السلمي )حقائق التفسري(: حتقيق: سيد عمران, ط
 م.2001هـ, 1421بريوت, لبنان, 

السيوطي, جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر, الدر املنثور يف التفسري  .134
 م.1990هـ, 1411, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 1باملأثور: ط

السيوطي, جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر, تاريخ اخللفاء: عين  .135
 وت.بتحقيقه: إبراهيم صاحل, دار صادر, بري

السيوطي, جالل الدين عبد الرمحن بن حممد بن عثمان, حسن احملاضرة يف  .136
, دار الكتب العلمية, 1أخبار مصر والقاهرة: وضع حواشيه: خليل منصور, ط

 م.1997هـ, 1418بريوت, لبنان, 
السيوطي, جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أبي بكر, اإلتقان يف  .137

 م.1996, دار الفكر, لبنان, 1ندوب, طعلوم القرآن: حتقيق: سعيد امل
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السيوطي, جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر, األشباه والنظائر يف قواعد  .138
وفروع فقه الشافعّية: حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي, 

 م.2010, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 1ط
: اعتنى به عبد الرمحن الشافعي, حممد بن إدريس, ديوان اإلمام الشافعي .139

 م.2005هـ, 1426, دار املعرفة, بريوت, لبنان, 3املصطاوي, ط
حكام القرآن: حتقيق: عبد الغين عبد اخلالق, أدريس, إالشافعي, حممد بن  .141

 هـ.1400دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, 
الشريف الرضي, حممد بن حسني, اجملازات: تصحيح مهدي هومشند,  .141

 ش.1380ق, 1422احلديث الثقافية, قم, إيران,  , مؤسسة دار1ط
الشريف املرتضى, علي بن احلسني املوسوي العلوي, أمالي املرتضى )ُغرر  .142

, منشورات 2الفوائد وُدرر القالئد(: حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم, ط
 هـ.ش.1388ذوي القربى, قم, 

أمحد, امللل الشهرستاني, أبو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أبي بكر  .143
 والنحل: حتقيق: حممد سيد كيالني, دار املعرفة, بريوت, لبنان.

الشوكاني, حممد بن علي بن حممد, فتح القدير اجلامع بني فيّن الرواية  .144
بريوت,  -, دارا لكلم الطيب, دمشق 2والدراية من علم التفسري: ط

 م.1998هـ, 1419
على حدائق األزهار: الشوكاني, حممد بن علي, السيل اجلرار املتدفق  .145

حتقيق حممود إبراهيم زايد, جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي, اجمللس األعلى 
للشؤون اإلسالمية, وزارة األوقاف, مجهورية مصر العربية, القاهرة, 

 م.1988هـ, 1408
الشوكاني, حممد بن علي بن حممد, نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار:  .146

 م.1973 دار اجلليل, بريوت, لبنان,

, دار العلم للماليني, 10الصاحل, صبحي, مباحث يف علوم القرآن: ط .147
 م.1977بريوت, 

الصدوق, أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي, التوحيد:  .148
 م.2008هـ, 1429, دار املرتضى, بريوت, لبنان, 1ط
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الصدوق, حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي, اخلصال: تصحيح  .149
, مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة 5وتعليق: على أكرب الغفاري, ط

 هـ.1416املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم, إيران, 
الصدوق, أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي, عيون أخبار  .151

, مؤسسة األعلمي, بريوت, 1الرضا: تصحيح وتعليق: الشيخ حسن األعلمي, ط
 م.1984هـ, 1404لبنان, 

الصفدي, صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل األديب, الوايف بالوفيات:  .151
حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء الرتاث, بريوت, لبنان, 

 م.2000هـ, 1420
الصنعاتي, حممد بن إمساعيل األمري اليمين, ُسبل السالم شرح بلوغ املرام  .152

ححه وعلَّق عليه: حممد عبد العزيز اخلولي, دار من مجع أدلة األحكام: ص
 اجليل, بريوت, لبنان.

, مؤسسة األعلمي 1الطباطبائي, حممد حسني, امليزان يف تفسري القرآن: ط .153
 م.2006هـ, 1427للمطبوعات, بريوت, لبنان, 

: حتقيق: قسم التحقيق املعجم األوسطالطرباني, القاسم سليمان بن أمحد,  .154
 م.1995هـ, 1415احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع,  بدار احلرمني, دار

الطرباني, أبو القاسم سليمان بن أمحد, املعجم الكبري: حتقيق وختريج:  .155
هـ, 1404, دار إحياء الرتاث العربي, 2محدي عبد اجمليد السلفي, ط

 م.1984

, مؤسسة 1الطربسي, حممد بن احلسن, جممع البيان يف تفسري القرآن: ط .156
 م.1995هـ, 1415مطبوعات, بريوت, لبنان, األعلمي لل

الطربي, أبو جعفر حممد بن جرير, تاريخ األمم وامللوك )املعروف بتاريخ  .157
الطربي(: مراجعة وتصحيح وضبط: خنبة من العلماء األجالء, مؤسسة 

 األعلمي للمطبوعات, بريوت, لبنان.

ة الطربي, أبو جعفر حممد بن جرير, املنتخب من ذيل املذيل: مؤسس .158
 م.1939هـ, 1358األعلمي, بريوت, لبنان, 
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, 1الطربي, حممد بن جرير, املسرتشد: حتقيق الشيخ: أمحد احملمودي, ط .159
 هـ.1415مطبعة سلمان الفارسي, نشر مؤسسة الثقافة اإلسالمية, قم, 

الطربي, ابن جرير, جامع البيان: تقديم الشيخ خليل امليس, ضبط وتوثيق  .161
, دار الفكر للطباعة والنشر, بريوت, لبنان, وختريج: صدقي مجيل العطار

 م.1995هـ, 1415
الطوسي, أبو جعفر حممد بن احلسن )شيخ الطائفة(, التبيان يف تفسري  .161

, األمرية للطباعة والنشر 1القرآن: حتقيق: أمحد حبيب قصري العاملي, ط
 م.2010هـ, 1431والتوزيع, بريوت, لبنان, 

اجلارود الفارسي البصري الشهري بأبي داود الطيالسي, سليمان بن داود بن  .162
الطيالسي, مسند أبي داود الطيالسي: طبعة مزيدة بفهارس لألحاديث 

 النبوية الشريفة, دار املعرفة, بريوت, لبنان.
, القواعد الشهيد األولالعاملي, أبو عبد اهلل حممد بن مكي املعروف بـ .163

حلكيم, منشورات مكتبة والفوائد: حتقيق: الدكتور السيد عبد اهلادي ا
 املفيد, قم, إيران.
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